24 січня - участь в міжнародній конференції «Саморегулювання ЗМІ VS регулювання», до
якої ІТК запрошено від імені Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Головна мета
Конференції – розглянути інструменти саморегулювання в медійній спільноті, які стали б
корисними для забезпечення вищих стандартів журналістики, вивчення міжнародного
досвіду та обговорити можливості вдосконалення українських практик в цій сфері.
Захід був проведений у межах проекту «Посилення саморегуляції українських медіа», що
виконується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду
Норвегії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Сполучених Штатів
Америки.
27 січня - рамках діяльності Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення відбулась зустріч із представниками міжнародної шведської тренінгової
програми «Саморегулювання медіа в умовах демократії» для обговорення можливостей
створення системи саморегулювання в Україні.
Учасниками зустрічі стали менеджери, експерти, національні координатори програми в
Україні, Вірменії і Молдові, а також представники ІТК та інші представники медіаспільноти.
29 січня - щорічно Індустріальний Телевізійний Комітет організовує та проводить зустрічі з
питань телевізійних вимірювань в Україні.
В рамках заходу були розглянуті наступні питання: презентовані результати нового
установчого дослідження; поставка даних відкладеного перегляду на ринок; кодування
сигналу телеканалів на супутнику.
За результатами заходу були проведені зустрічі ліцензійними користувачами ТВ Панелі з
метою належного поінформування учасників щодо стану телевимірювань на медіа ринку
України.
29 січня - представник ІТК взяв участь у засіданні Верховної Ради України з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
ІТК, один із ключових представників медійного ринку, взяв участь у громадському
обговоренні проекту Закону «Про медіа» № 2693, який має на меті створення єдиної системи
регулювання у сфері медіа та приведення українського законодавства у відповідність до
Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги згідно з Угодою про асоціацію з ЄС та
стандартів Ради Європи.
31 січня - участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики. Представник ІТК входить до складу Громадської ради.
На засіданні було вирішено зосередити зусилля на таких напрямах: розробці змін до
законодавства про рекламу, оновлення визначень ключових понять, зокрема з урахуванням
розвитку діджитал напрямку, усунення перетину функцій контролюючих органів, розвитку
співрегулювання та механізмів саморегулювання питань реклами.
Громадська рада – є постійно діючим незалежним громадським колегіальним експертним
органом при Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики, що здійснює координацію у сфері співпраці недержавних організацій та експертів
з Комітетом.
4 лютого - відбулось засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний Телевізійний
Комітет» Сьомкін Сергій Вікторович є головою Громадської ради.

На засіданні обговорили положення проекту закону «Про медіа», які стосуються проведення
регулятором перевірок та створення органу співрегулювання, а також можливість
некодування супутникового сигналу вітчизняних мовників на окуповані території Донбасу
та анексований АР Крим.
Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення є
постійно діючим незалежним колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створює
ефективні організаційні та правові умови реалізації конституційного права громадян
України на участь в управлінні державними справами; координує заходи, пов’язані із
забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської
думки в процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради.
4 лютого - Міністерство соціальної політики на виконання Плану заходів з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2021 року та Заключних зауважень,
наданих Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок по результатам 8–ї періодичної
доповіді України з виконання Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо
жінок, сформувало робочу групу по розробці та внесенню змін до національного
законодавства про ЗМІ та рекламу.
Представник ІТК входить до складу робочої групи, що працює над усуненням дискримінації
в українському медіапросторі.
6 лютого - Індустріальний Телевізійний Комітет увійшов до лав антипіратської Ініціатива
«Чисте небо».
Ініціатива «Чисте небо» створена у 2013 році з метою розвитку в уанеті легального аудіовізуального продукту і боротьби з сайтами, що поширюють в мережі контент з порушенням
права інтелектуальної власності.
Участь ІТК у діяльності антипіратської організації «Чисте Небо» посилить експертизу цієї
спільноти фахівців у сфері розвитку легального перегляду та боротьби з крадіжками
контенту.
17 лютого - представник ІТК взяв участь у громадському обговоренні Концепції державної
політики по досягненню Цілі 7.8 «Власники творів та винаходів захищені та отримують
справедливу винагороду» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що проводилась
при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
19 лютого - відбулось засідання громадської ради при Державному агентстві України з
питань кіно.
Уповноважений представник ІТК є Головою громадської ради при Державному агентстві
України з питань кіно, а відтак очолив засідання.
21 лютого - Директора ІТК запрошено взяти участь у публічних консультаціях з метою
обговорення концепції державної політики по досягненню цілі 7.6. Програми діяльності
Кабінету Міністрів України «Український експортер отримує кращі умови для роботи за
рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг», що проводилась
при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
2 березня - представник ІТК входить до складу Громадської ради при Комітеті Верховної
Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та взяв участь у засіданні
На засіданні розглядалось питання щодо обрання членів Наглядової ради Національної
суспільної телерадіокомпаній України, проаналізовано висновок Європейської комісії за
демократію через право щодо ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» та інші питання.
Громадська рада – є постійно діючим незалежним громадським колегіальним експертним
органом при Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної

політики, що здійснює координацію у сфері співпраці недержавних організацій та експертів
з Комітетом.
4 березня - Державним агентством України з питань кіно було затверджено склад
Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів відповідно до Закону
України «Про кінематографію», п. 9 Положення про державне посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р. № 1315, та в межах повноважень, визначених Положенням про
Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2014 р. № 277.
Згідно з наказом Державного агентства України з питань кіно № 62 від 04.03.2020 р. до
складу Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів увійшло 16
осіб, зокрема медіа експерти, кінознавці та знані представники медійної спільноти.
Представники ІТК увійшли до складу Експертної комісії з питань розповсюдження і
демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно.
10 березня - відбулось чергове засідання Експертної ради Міністерства культури України з
відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво
(створення) та розповсюдження фільмів патріотичного характеру.
Представник ІТК є членом Експертної ради та взяв участь у засіданні.
11 березня - головою підкомітету у сфері кінематографу та реклами Павло Сушко разом з
головою Державного агентства України з питань кіно Мариною Кудерчук та
представниками Державного агентства України з питань кіно було проведено робочу
зустріч, під час якої розглянули критерії конкурсного відбору кінопроектів.
До робочої зустрічі приєднався Виконавчий директор ІТК Сьомкін С.В.
11 березня - відбулось засідання громадської ради при Державному агентстві з питань кіно.
Представник ІТК є Головою громадської ради при Державному агентстві України з питань
кіно та очолив засідання.
12 березня - голова Громадської ради та члени Секретаріату Громадської ради провели
робочу нараду в Комітеті Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики. Представник ІТК входить до складу Громадської ради при Комітеті ВР України.
В рамках наради були озвучені результати діяльності за кожним напрямом, проаналізовані
проблемні питання та подальший план роботи. Також були розглянуті пропозиції стосовно
внесення змін до чинної редакції Положення про Громадську раду при Комітеті з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
20 березня - Представник ІТК та Української Медіа Ліги Ільчук Тетяна другий рік поспіль
входить до складу журі міжнародного конкурсу MEDEA AWARDS - премія, що присуджується
за використання найкращих практик та інструментів ЗМІ в освіті.
Метою нагород MEDEA є заохочення інновацій та належної практики використання засобів
масової інформації (аудіо, відео, графіки та анімації) в освіті. Нагороди також визнають і
сприяють підвищенню якості виробництва та педагогічному дизайні медіа навчальних
матеріалів, ресурсів, інструментів, процесів та послуг.
17 квітня - Індустріальний Телевізійний Комітет другий рік поспіль виступає партнером
Київського Міжнародного Фестивалю Реклами. Склад журі сформований з представників
компаній-рекламодавців – маркетинг директорів і маркетинг фахівців провідних компаній.
Олена Міронова, Директор з питань дослідження телевізійної аудиторії ІТК, увійшла до
складу журі індустріального конкурсу Київського Міжнародного Фестивалю Реклами

21 квітня - відбулось засідання Наглядової Ради Українського культурного фонду, на якому
було розглянуто пропозиції Дирекції фонду щодо підтримки культурно-мистецьких
проектів після набуття чинності ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» від 13.04.2020 р.
Сьомкін С.В., Виконавчий директор Асоціації ІТК, член Наглядової ради Українського
культурного фонду та взяв участь у засіданні.
5 травня – 15 липня - ADAMI Media Prize за Культурне Різноманіття в Сх. Європі найбільша з
існуючих платформ, яка об’єднує медіа, що розвивають теми інтеграції та етнічних чи
релігійних меншин в шести країнах Східного Партнерства ЄС (Азербайджан, Білорусія,
Вірменія, Грузія, Молдова та Україна).
Мовники, режисери та журналісти запрошуються щорічно представляти свої найкращі
роботи на престижній премії ADAMI Media Prize. Премія присуджується в 6 категорія:
розважальні/художні, документальні, новинні/короткі науково-популярні проекти, роботи
студентів, веб-сайти та онлайн-відео.
Ільчук Тетяна - є координатором конкурсу та представником ADAMI Media в Україні та
очільницею Української Медіа Ліги.
10 травня - відбулося чергове засідання Експертної ради при Міністерстві культури України
з відбору кінопроектів патріотичного спрямування.
Представник ІТК є членом Експертної ради та взяв участь у кінопоказі та засіданні.
На засіданні було переглянуто завершені виробництвом документальні фільми
патріотичного спрямування. Фільми в найближчий час плануються до представлення на
фестивалях та широкого прокату на телеекранах та у кінотеатрах країни, а також інші
питання, пов’язані з виробництвом фільмів патріотичного спрямування.
20 травня - згідно з рішенням Правління Асоціації правників України від 18 травня 2020
року Ільчук Тетяна, як адвокат, експерт та представник ІТК та Української Медіа Ліги, стала
членом трьох комітетів Асоціації правників України.
Зокрема, Ільчук Тетяна стала членом таких Комітетів: Комітет з інтелектуальної власності,
Комітет з питань ЗМІ та рекламного права та Комітет з альтернативних вирішень спорів.
20 травня – Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики провів виїзне засідання до державних підприємств «Українська студія
хронікально-документальних фільмів» і «Національна кінематека України» у порядку
контролю за виконанням законів «Про культуру» та «Про кінематографію».
Учасники засідання оглянули зазначені державні підприємства і ознайомились із умовами
зберігання фільмофондів. Представник ІТК – Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін
С.В., як член Громадської ради при Комітеті ВР України взяв участь в виїзному засіданні.
28 травня - члени Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики та представники громадськості провели робочу зустріч стосовно функціонування
державних кіностудій «Укркінохроніка» та «Національна кінематека України».
Також на нараді обговорили питання створення Державного фонду фільмів та передання до
нього фільмів, а також створення на державних кіностудіях необхідних умов для зберігання
вихідних матеріалів фільмів і фільмокопій.
Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С.В., як член Громадської ради при Комітеті ВР
України взяв участь в виїзному засіданні.

29 травня - Ільчук Тетяна, як адвокат, експерт та представник ІТК та Української Медіа Ліги
була включена в міжнародну програму «Саморегулювання медіа в умовах демократії» 20202021 рр.
Програма організована компанією NIRAS Sweden AB, FOJO: Media Institute, Global Reporting та
IMS через організацію з міжнародного співробітництва в сфері розвитку Sida.
4 червня - в рамках засідання Комітету ВР України з питань свободи слова розглянули
наступні питання: Проект Закону про внесення змін до ЗУ «Про рекламу» щодо протидії
дискримінації за ознаками статі (№ 3427 від 04.05.2020р.) та інші питання стосовно захисту
прав журналістів та гарантій журналістської діяльності, права на свободу слова та
вираження поглядів, отримання інформації належним способом.
Представники ІТК є членами Громадської ради при Комітеті ВР України з питань свободи
слова та систематично беруть участь у засіданнях та консультаціях Комітету.
10 червня - відбулося чергове засідання Експертної ради при Міністерстві культури України
з відбору кінопроектів патріотичного спрямування.
Представник ІТК є членом Експертної ради та взяв участь у кінопоказі та засіданні
На засіданні було розглянуто два, завершені виробництвом документальні фільми
патріотичного спрямування. Фільми в найближчий час плануються до представлення на
фестивалях та широкого прокату на телеекранах та у кінотеатрах країни, а також інші
питання, пов’язані з виробництвом фільмів патріотичного спрямування.
7 липня - відбулось засідання Громадської ради при Національній Раді України з питань
телебачення і радіомовлення в онлайн форматі.
Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С. В. є головою Громадської ради.
На засіданні були висловлені фахові думки щодо рекомендованого до першого читання в
Парламенті законопроекту «Про медіа». Громадська рада загалом підтримала законопроект.
Також на засіданні було порушене питання про виконання провайдером
загальнонаціональної цифрової мережі ТОВ «Зеонбуд» обіцянок, які були озвучені під час
зустрічі з Президентом України у березні – щодо зниження модуляції і встановлення
додаткових передавачів.
8 липня, 10 липня – відбулись робочі зустрічі та відкриті дискусії на тему «Проект закону
«Про медіа» 2693-д: обговорення регулювання онлайн-медіа та платформ спільного доступу
до інформації та відео».
Захід організовано Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики у співпраці з Проектом «Європейський Союз та Рада Європи
працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» та ГО «Платформа прав людини» за
фінансової підтримки Counterpart Int.
Представник ІТК у якості експерта та медіаменеджера був запрошений взяти участь у
дискусії та долучився до онлайн-обговорення, презентуючи позицію індустрії.
14 липня - голова Громадської ради та члени Секретаріату Громадської ради провели
робочу нараду в Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики. Представник ІТК входить до складу Громадської ради при Комітеті ВР України. В
рамках наради були озвучені результати діяльності за кожним напрямом, проаналізовані
проблемні питання та план роботи надалі.
22 липня - представник ІТК входить до складу Громадської ради при Комітеті Верховної
ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Виконавчий директор

Асоціації ІТК Сьомкін С.В. головував на засіданні Громадської ради на підставі обрання його
від імені секретаріату.
На засіданні розглядалось питання щодо роботи Комітету ВР України з питань гуманітарної
та інформаційної політики, про гранти Українського культурного фонду для інституційної
підтримки та Затвердження змін до Положення про Громадську раду та інші питання, що
прямо чи опосередковано впливають на діяльність Комітету та залучення громадськості.
12 серпня - виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С.В. входить до складу конкурсної
комісії з відбору членів Експертної ради при Міністерстві культури України з відбору
кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та
розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.
Сьомкін С.В. взяв участь у співбесіді з претендентами, після чого членами конкурсної комісії
було проведено обговорення та відкрите рейтингове голосування.
13 серпня - Наказом № 112 від 13.08.2020 Державної архівної служби України затверджено
склад колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного.
Представник ІТК – Виконавчий директор Асоціації Сьомкін С.В. увійшов до складу колегії
архіву.
Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного — одна з
найбільших в Україні архівних установ, є методичним та координаційним центром архівних
установ у роботі з аудіовізуальними документами.
21 серпня - Наказом №2057 від 21.08.2020 Міністерство культури та інформаційної
політики України затвердило Експертну раду з відбору кінопроектів для надання державної
фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів
патріотичного спрямування.
До складу Експертної ради увійшов представник від Асоціації «Індустріальний Телевізійний
Комітет».
28 серпня - Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С.В. є членом громадської ради при
Державному комітеті телебачення і радіомовлення України та взяв участь у засіданні.
В рамках засідання громадської ради розглядались питання:
Проект звернення громадської ради до народних депутатів України, голів парламентських
фракцій та керівництва ВР України щодо законопроекту «Про медіа», № 2693-д від 02.7.2020
Проект звернення громадської ради до Кабінету Міністрів України щодо тарифів Укрпошти.
Громадська рада - є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для
сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.
Серед основних завданнь громадської ради: сприяння врахуванню органом виконавчої
влади громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;
сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з
громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації політики; проведення
відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої
влади; здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з
питань формування та реалізації державної, регіональної політики.
28 серпня – у ТОВ «Індустріальний Телевізійний Комітет» відбулась зміна керівництва,
новим директором ІТК стала Юлія Кахновська.
Ігор Коваль працював в ІТК з 2009 року: спочатку займався дослідженням та створенням
законодавчих ініціатив для належного функціонування медійного ринку України, в 2012

році очолив в Асоціації напрям GR, також відповідав за співробітництво з міжнародними та
партнерськими організаціями, а з 2015 року по 2020 рік обіймав посаду директора
Індустріального Телевізійного Комітету.
1 вересня - відбулось засідання Громадської ради при Національній Раді України з питань
телебачення і радіомовлення в онлайн форматі.
Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С. В. є головою Громадської ради.
В рамках засідання було розглянуто два основні питання: 1. Антикорупційна програма
регуляторного органу на 2021-2022 рр, складеної відповідно до законодавчих вимог. 2.
Порядок формування Переліку програм іноземних
телерадіоорганізацій, що
ретранслюються, громадське обговорення якого добігло кінця.
16 вересня - відповідно до Наказу № 112 від 13.08.2020 Державної архівної служби України
«Про затвердження склад колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.
Г.С. Пшеничного». Виконавчий директор Асоціації Сьомкін С.В. увійшов до складу колегії
архіву та взяв участь у засіданні.
8 вересня - представники ІТК відвідали круглий стіл на тему «Шляхи розвитку української
кіногалузі: розробка стратегії і виклики».
Основною темою обговорення в рамках круглого столу стала ефективність та сталість
розвитку індустрії, розробка спільного погляду на стратегію розвитку українського кіно а
правила проведення конкурсів на отримання державного фінансування фільмів.
23 вересня - представник ІТК є членом Експертної ради з питань запобігання та протидії
дискримінації за ознакою статі та взяв участь у черговому засіданні експертної ради.
29 вересня - виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С.В. є членом громадської ради при
Державному комітеті телебачення і радіомовлення України та взяв участь у засіданні.
В рамках засідання громадської ради розглядалось питання щодо відбору кандидатів в
делегати до Громадської комісії з обрання Наглядової ради НСТУ.
6 жовтня - відбулось засідання Громадської ради при Національній Раді України з питань
телебачення і радіомовлення в онлайн форматі.
Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С. В. є головою Громадської ради.
В рамках засідання було обговорено положення проекту закону «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення» та внесення регулятором корегувань до
Методологічних роз’яснень моніторингу ефіру телеканалів щодо дотримання мовних квот.
8 жовтня - ADAMI Media Prize за Культурне Різноманіття в Сх. Європі найбільша з існуючих
платформ, яка об’єднує медіа, що розвивають теми інтеграції та етнічних чи релігійних
меншин в шести країнах Східного Партнерства ЄС (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Грузія,
Молдова та Україна).
Ільчук Тетяна – є координатором конкурсу та представником ADAMI Media в Україні та
очільницею Української Медійної Ліги. У період з 1 жовтня по 8 жовтня 2020 Ільчук Тетяна
провела відбір експертів та медіа професіоналів, що були залучені у конкурсі у якості журі та
оцінювали роботи.
20 жовтня – Індустріальний Телевізійний Комітет увійшов до складу журі Effie Awards
Ukraine 2020.
Effie Awards - це найбільша нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яка оцінює
поєднання стратегії, креативу і, як результат, ефективність комунікацій.

Effie Awards Ukraine – це національний етап відбору найефективніших проектів світу та є
щорічною найавторитетнішою нагородою в галузі маркетингових комунікацій в Україні.
Організатором Effie Awards Ukraine є Всеукраїнська рекламна коаліція, яка в 2005 р.
отримала ексклюзивне право на проведення премії в Україні і в 2020 р. провів її в 15 раз
поспіль.
21 жовтня - відповідно до Статуту Загальні збори є вищим керівним органом Коаліції і
скликаються один раз на два роки. Право голосу на Загальних зборах мають дійсні члени
ВРК.
Індустріальний Телевізійний Комітет – є дійсним членом ВРК, відтак представник ІТК взяв
участь у Загальних Зборів, заслуховував звіт та представлення кандидатів до Наглядової
Ради ВРК.
28 жовтня – Ірина Гребінська, старший аналітик ІТК презентувала окрему доповідь щодо
Установчого Дослідження 2019-2020, а також приєдналась до панельної дискусії за участю
представників державних органів, провайдерів програмної послуги, виробників та
дистриб’юторів контенту.
29 жовтня - відповідно до Наказу № 112 від 13.08.2020 Державної архівної служби України
«Про затвердження склад колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.
Г.С. Пшеничного». Виконавчий директор Асоціації Сьомкін С.В. увійшов до складу колегії
архіву та взяв участь у засіданні
1-8 листопада - Ільчук Тетяна, як адвокат, експерт та представник ІТК та Української Медіа
Ліги була включена в міжнародну програму «Саморегулювання медіа в умовах демократії»
2020-2021 рр.
У період з 1 листопада по 8 листопада відбулась виїзне засідання у Львів з учасниками
програми з України, Вірменії та Молдови, що представляють ЗМІ, вищі державні органи,
компанії та інституції громадянського суспільства в своїх країнах з метою обміну досвідом
та обговорення тенденцій в сфері саморегулювання.
Програма організована компанією NIRAS Sweden AB, FOJO: Media Institute, Global Reporting та
IMS через організацію з міжнародного співробітництва в сфері розвитку Sida
3 листопада - відбулось засідання Громадської ради при Національній Раді України з питань
телебачення і радіомовлення в онлайн форматі.
Виконавчий директор Асоціації ІТК Сьомкін С. В. є головою Громадської ради.
В рамках засідання висловлено зауваження до законопроектів про саморегулювання
господарської та професійної діяльності і про внесення змін до ЗУ «Про Службу безпеки
України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ».
Також було означено результати діяльності Громадської ради за період 2018-2020 рр., за
результатами якої було підготовлено та затверджено звіт.
10 листопада - відбулось засідання підкомітету з питань інформаційної політики Комітету
ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
В рамках засідання було обговорено законопроекти, винесені на розгляд Комітету, зокрема:
— проект Закону про внесення змін до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» щодо
удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування
аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (№ 2072 від 05.09.2019);
— проект Закону про внесення змін до ч. 8 ст. 72 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»
щодо забезпечення свободи слова та вираження поглядів (№ 3079 від 18.02.2020);
— проект Закону про внесення змін до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» щодо протидії
інформаційній війні (№ 4188 від 05.10.2020).

Сьомкін С.В, виконавчий директор Асоціації входить до складу Громадської ради при
Комітеті Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
11 листопада - представник ІТК входить до складу Громадської ради при Комітеті
Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Сьомкін С.В., Виконавчий директор Асоціації ІТК головував на засіданні Громадської ради на
підставі обрання його від імені секретаріату.
На засіданні розглядалось питання щодо роботи Комітету ВР України з питань гуманітарної
та інформаційної політики, про гранти Українського культурного фонду для інституційної
підтримки та Затвердження змін до Положення про Громадську раду та інші питання, що
прямо чи опосередковано впливають на діяльність Комітету та залучення громадськості.
19 листопада - заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та
реклами П.Сушко провів робочу зустріч з представниками рекламної індустрії, зокрема
членами Громадської ради при Комітеті.
Сьомкін С.В., виконавчий директор Асоціації ІТК та член секретаріату Громадської ради при
Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, взяв участь у нараді.
Серед питань порядку денного розглянули наступні законопроекти: щодо запобігання
дискримінації стосовно удосконаленні норм ЗУ «Про рекламу» щодо участі фізичних осіб,
використання прапорів в рекламі, захисту прав інтелектуальної власності та
започаткування регулювання онлайн-реклами; щодо зовнішньої реклами, зокрема реклами
вздовж доріг; щодо реклами азартних ігор; щодо використання зображення зброї у рекламі
(стосовно необхідності внесення відповідних змін до ст. 20 ЗУ «Про рекламу»).
4 грудня - ІТК започаткував комплекс лекцій, що проходять у форматі вебінарів та
ґрунтуються на результатах дослідження потреб та пропозицій, отриманих від
представників ринку. Лектором лекції стала Ірина Гребінська, старший аналітик ІТК.
Відбулась перша лекція спрямована на інформування спеціалістів телебачення та
рекламних комунікацій про основи вимірювання ТВ аудиторії на тему «ТВ панеліст – герой
невидимого фронту. Все, що ви хотіли, але боялись спитати про роботу ТВ панелі». В ході
лекції були розкриті наступні питання: що таке ТВ панель та її призначення; принципи
побудови панелі та відбору індивідів для участі в ній; участь панеліста: від моменту першого
опитування в Установчому дослідженні до останнього інтерв’ю.
11 грудня - відбулась друга лекція щодо роботи ТВ панелі на тему «Аналіз даних
відкладеного дивлення: Markdata». Лектором лекції стала Ірина Гребінська, старший
аналітик ІТК, також був запрошений експерт - Анна Муравйова, Client Service, GfK Ukraine.
В ході лекції були розглянуті наступні питання: поняття «відкладеного дивлення» та його
вплив на загальні показники; термінологічні категорії VOSDAL, Time Shift, Consolidated;
методологію аналізу відкладеного дивлення та прорахунки в Markdata Media Workstation
(MMW); світові бенчмарки.
18 грудня - відбулась третя лекції щодо роботи ТВ панелі на тему «Технологія вимірювання:
методи ідентифікації ТВ каналів». Лектором лекції стала Ірина Гребінська, старший аналітик
ІТК
В ході лекції були розглянуті наступні питання: поняття та зміст технології «аудіометчинг»;
поняття та робота піплметр; спосіб визначення перегляду в домогосподарствах; фіксація
даних перегляду.

22 грудня - відбулося спільне засідання Громадської ради при Комітеті Верховної Ради
України з питань гуманітарної та інформаційної політики та Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА), присвячене розвитку культури
меценатства в Україні.
Сьомкін С.В., виконавчий директор ІТК взяв участь в спільному засідання, як член
Громадської ради при Комітеті Верховної ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики.
23 грудня - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення затвердила
склад Громадської ради. Сьомкін С.В., виконавчий директор Асоціації ІТК, одноголосно був
обраний до складу новообраної Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення.
22 декабря - состоялось совместное заседание Общественного совета при Комитете
Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики и
Общественного совета при исполнительном органе Киевского городского совета (КГГА),
посвященное развитию культуры меценатства в Украине.
Семкин С.В., исполнительный директор ИТК принял участие в совместном заседании, как
член Общественного совета при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам
гуманитарной и информационной политики.
23 декабря - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
утвердил состав Общественного совета. Семкин С.В., исполнительный директор Ассоциации
ИТК, единогласно был избран в состав новоизбранного Общественного совета при
Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

29 січня – участь у засіданні Комітету АПУ з питань ЗМІ та рекламного права на тему
«Питання регулювання спонсорства з використанням знаків для товарів та послуг, під
якими випускаються алкогольні напої, на радіо і телебаченні».
1 лютого – участь у засіданні Державного агентства України з питань кіно. 1 лютого 2019 р.
– голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко підписав наказ «Про
створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської
ради при Держкіно». До Ініціативної групи увійшли 7 представників Громадської ради,
зокрема представник ІТК, та 2 представники Держкіно.
1 лютого – засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення та радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний
Телевізійний Комітет» Сьомкін С.В. є головою Громадської ради.
На засіданні було обрано Незалежну експертну раду з питань діяльності мас–медіа під час
виборів у складі 11 осіб.
Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення є
постійно діючим незалежним колегіальним консультативно–дорадчим органом, що створює
ефективні організаційні та правові умови реалізації конституційного права громадян
України на участь в управлінні державними справами; координує заходи, пов’язані із
забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської
думки в процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради.
5 лютого – засідання Державного Комітету телебачення і радіомовлення України, на якому
представники ІТК були включені до ініціативної групи. На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики», рішення громадської ради при
Держкомтелерадіо від 30 січня 2019 р. та з метою забезпечення відкритості, прозорості та
публічності у діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
здійснення громадського контролю за його діяльністю, було затверджено склад ініціативної
групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства для формування нового складу громадської ради при Державному комітеті
телебачення і радіомовлення України.
6 лютого – засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики. Представник ІТК входить до складу Громадської ради.
Громадська рада – є постійно діючим незалежним громадським колегіальним експертним
органом при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної
політики, що здійснює координацію у сфері співпраці недержавних організацій та експертів
з Комітетом.
15 лютого – засідання зборів ВГО «Всеукраїнська Рекламна Коаліція», на якому
розглядалось питання включення ІТК до ВРК як дійсного члена. Відповідно до Протоколу №
002–19 Індустріальний Телевізійний Комітет став дійсним членом ВГО «Всеукраїнська
Рекламна Коаліція».
26 лютого – ІТК став партнером Ukrainian Creative Awards.
Всеукраїнська Рекламна Коаліція проводить Ukrainian Creative Awards, який об’єднує 4
креативні фестивалі: два міжнародних – Київський Міжнародний Фестиваль Реклами та
WOW DONE AWARDS, та два національні – ADC*UA Awards и Ukrainian Design: The Very Best
Of.

5 березня – відбулось засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний Телевізійний
Комітет» Сьомкін С.В. є головою Громадської ради.
20 березня – Засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики. Представник ІТК входить до складу Громадської ради.
31 березня – ІТК став партнером міжнародної премії MEDEA AWARDS, представник ІТК був
включений до складу журі.
MEDEA AWARDS – премія, що присуджується за використання найкращих практик та
інструментів ЗМІ в освіті. Метою нагород MEDEA є заохочення інновацій та належної
практики використання засобів масової інформації (аудіо, відео, графіки та анімації) в освіті.
Нагороди також визнають і сприяють підвищенню якості виробництва та педагогічному
дизайні медіа навчальних матеріалів, ресурсів, інструментів, процесів та послуг.
2 квітня – нарада в Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики. При Комітеті створюється робоча група, у складі 8 представників
індустрії та громадськості, яка має доопрацювати законопроект про аудіовізуальні
медіасервіси. Представник ІТК увійшов до складу робочої групи.
5 квітня – участь в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при
Державному Комітеті телебачення і радіомовлення України.
9 квітня – представник ІТК залучений у якості експерта на засідання Комітету з
інтелектуальної власності Асоціації правників України для обговорення законопроектів
№10143 та №10143–1 за участю їх розробників та представників ринку.
10 квітня – участь в нараді в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. На
виконання протокольного рішення Прем’єр–Міністра України за результатами засідання
Уряду Департаментом інтелектуальної власності Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України проводилась нарада щодо визначення тимчасових тарифів ОКУ.
10 квітня – відбулось засідання громадської ради при Державному агентстві з питань кіно
щодо обрання голови громадської ради. Ігор Коваль, директор ІТК, одноголосно був обраний
головою громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.
17 травня – участь в засіданні робочої групи Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення з нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого
законодавства під час виборчої кампанії Президента України у 2019 році. У рамках зустрічі
було проаналізовано моніторинги мовлення теле– і радіокомпаній перед другим туром
голосування, а також підсумували, як медіа реагували на звернення регулятора.
19–22 травня – проведено щорічну конференцію Європейської асоціації з питань
медіадосліджень (European Media Research Organisations). Директор з питань дослідження
телевізійної аудиторії ІТК Олена Міронова взяла участь у заході EMRO, що проходили в м.
Бордо, Франція.
ІТК є дійсним членом EMRO та приймає участь у міжнародних заходах EMRO з 2008 року.
Європейська асоціація з питань медіа досліджень – це зареєстроване об'єднання, членами
EMRO є представники організацій, які проводять вимірювання медіа аудиторій на
національному рівні.
Основна мета EMRO – підтримання та розширення контактів між представниками
національних організацій, а також стимулювання дискусії для розвитку сфери медіа
досліджень.

22 квітня – Ігор Коваль, директор ІТК, увійшов до складу журі індустріального
конкурсу Київського Міжнародного Фестивалю Реклами.
22 травня – представник ІТК залучений до складу експертної комісії по відбору професійних
кадрів у сфері культури при Міністерстві культури України та взяв участь у засіданні.
29 травня – Індустріальний Телевізійний Комітет щорічно долучається до організації та
проведення бізнес-форуму «Київський Міжнародний Телерадіоярмарок».
У ході заходу ІТК презентував результати досліджень телевізійної аудиторії 2019, експерт
ІТК виступив з доповіддю на тему «Потенціал ринку супутникового та платного
телебачення в Україні».
31 травня – представник ІТК залучений до складу експертної комісії по відбору професійних
кадрів у сфері культури при Міністерстві культури України та взяв участь у засіданні.
1 червня – участь в Днях електронних комунікацій. Ігор Коваль, директор ІТК, запрошений
до участі в якості експерта та увійшов в дискусію на тему «Очікування і реалії від реформи у
сфері авторського права і (або) суміжних прав. Чи доведеться провайдерам платити ОКУ?».
4 та 5 червня – відбулись засідання Громадської ради при Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний
Телевізійний Комітет» Сьомкін С.В. є головою Громадської ради.
В рамках засідання було прийнято рішення про відновлення роботи Незалежної експертної
ради з питань діяльності масмедіа, що функціонує при Громадській раді Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення.
2 та 6 липня – відбулись засідання Громадської ради при Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний
Телевізійний Комітет» Сьомкін С.В. є головою Громадської ради.
19 серпня – Олена Міронова, Директор з питань досліджень телевізійної аудиторії ІТК, у
якості експерта була запрошена взяти участь у експертному тренінгу для топ–менеджерів
медіа сфери «Global Broadcasting Content Producing and Distribution Training», що проходив у
столиці Південної Кореї місті Сеулі.
Захід проводився за підтримки регуляторних органів Республіки Корея в інформаційній
сфері: Міністерства науки, інформаційно–комунікаційних технологій і планування
майбутнього (MSIP), Національного Агентства з просування IT–технологій (NIPA) та
Асоціації з підвищення стандартів радіомовлення (RAPA).
5 вересня – відбулось засідання громадської ради при Державному агентстві з питань кіно.
Ігор Коваль, директор ІТК, є Головою Громадської ради.
16 вересня – у рамках міжнародного медійного форуму Kyiv Media Week (KMW) відбулась
панельна дискусія «Майбутнє – за серіальним контентом. Плани українських мовників на
найближчі роки», яку очолив директор ІТК Ігор Коваль.
16 вересня – Ігор Коваль, директор ІТК, взяв участь у прес–конференції «Час змін» з нагоди
відкриття KMW та анонсував тематику Конференції «Телебачення як Бізнес» 2019,
зазначивши, що мета конференції – пошук шляхів виходу індустрії на докризовий рівень,
телегруп – у прибуток, а контенту – на світовий рівень.
18 вересня – проведена щорічна Конференція «Телебачення як Бізнес», що 10 рік поспіль
організовується та проводиться Індустріальним Телевізійним Комітетом. Провідні

телевізійні бренди та найкращі медіаспеціалісти в модерованому потоці дискусій говорять
про актуальний контент, фінанси, менеджмент та новітні медіатехнології.
Програма Конференції щорічно формується з урахуванням реалій медіа ринку, піднімаючи
найактуальніші питання. Доповідачі акцентують увагу на фінансовому плануванню,
аналізують найкращі телевізійні формати, розвиток крос–медійних платформ, управління
креативними та виконавчими групами, конкуренції технологій виробництва та дистрибуції
контента. Окремий пул дискусій на Конференції присвячений діалогу Лідерів медійного та
рекламного ринку щодо стану, розвитку та перспектив ринку в цілому.
1 жовтня – відбулось засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний Телевізійний
Комітет» Сьомкін С.В. є головою Громадської ради.
29 жовтня – Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики провів чергове засідання, на якому був затверджений склад Громадської ради при
Комітеті.
До складу Громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та
інформаційної політики увійшли уповноважені представники ІТК – Коваль Ігор та Сьомкін
С.В.
30 жовтня – Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова провів чергове
засідання, на якому був затверджений склад Громадської ради при Комітеті. До складу
Громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова увійшов
уповноважений представник – директор ІТК Коваль Ігор.
7 листопада – за запрошенням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства представники ІТК взяли участь в обговоренні питань тарифів винагороди
(відрахувань) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав відповідно до ЗУ
«Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і
/або суміжних прав» під головуванням заступника Міністра Дмитра Романовича.
19 листопада – проведено щорічну Конференцію «Медіаправо», що організовується
Індустріальним Телевізійним Комітетом спільно зі Всеукраїнською громадською
організацією «Асоціація правників України» за підтримки Ради адвокатів міста Києва.
«Медіаправо» – фахова конференція, метою якої є обмін досвідом та вироблення практичних
рекомендацій з найбільш актуальних питань медіаправа у галузі кіно, телебачення та
реклами. Доповідачами та учасниками заходу є практикуючі юристи медіакомпаній,
продакшенів та компаній, що представляють суміжні бізнеси для кіно та телебачення,
спеціалісти у галузі інтелектуальної власності, авторського та суміжних прав, юристи та
адвокати, представники консалтингових і юридичних компаній, фахівці органів державної
влади.
23 листопада – Ігор Коваль у якості журі долучився до Effie Awards Ukraine.
Effie Awards – найбільша нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яка оцінює
поєднання стратегії, креативу і, як результат, ефективність комунікацій.
Основною метою нагороди є просування та оцінка якості маркетингових комунікаційних
кампанії, демонстрація можливостей реклами в досягненні маркетингової мети.
28 листопада – 1 грудня – Індустріальний Телевізійний Комітет – член Асоціації Об’єднання
Телевізійних Комітетів (Association of Joint Industry Committees for Media Research (I–JIC)) та
щорічно залучається до зустрічі Членів Асоціації.
Директор ІТК Ігор Коваль взяв участь у щорічній зустрічі представників індустріальних
комітетів зі всього світу, що проходила в м. Брюссель, Бельгія.

3 грудня – відбулось засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення. Виконавчий директор Асоціації «Індустріальний Телевізійний
Комітет» Сьомкін С.В. є головою Громадської ради.
16 грудня – за запрошенням Комітету Верховної Ради України з питань економічного
розвитку Ігор Коваль, директор ІТК, взяв участь у парламентських слуханнях «Побудова
ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні».
Окрім того, Ігор Коваль публічно презентував перед Народними депутатами України,
представниками центральних органів виконавчої влади та інститутів громадянського
суспільства консолідовану позицію медійної сфери щодо ефективного реформування
системи інтелектуальної власності в Україні.

1 січня – 30 квітня – проведення Національної телевізійної премії «Телетріумф», що
організовується Індустріальним Телевізійним Комітетом за участі Української Телевізійної
Академії.
Телетріумф — національна телевізійна премія України, започаткована 14 грудня 2000 року.
Метою
Премії
є
стимулювання
розвитку
вітчизняної
телеіндустрії,
демонстрування/відзначення найвагоміших досягнень у сфері телебачення і, як підсумок, –
побудова високих стандартів телемовлення на території України.
Основними завданнями Премії є: підвищення ролі телеіндустрії в громадсько–політичному
та культурному житті України; сприяння розвитку конкурентоздатного продукту
телеіндустрії на території України; підвищення громадської зацікавленості до українського
телебачення та його проблем; розвиток нових технологій телевиробництва; об’єктивне
відображення успіхів телеіндустрії.
За період з 21 лютого по 15 березня – було проведено низку нарад щодо тлумачення опису
номінацій та прийнято ІТК близько 500 заявок від національних та регіональних
телерадіоорганізацій.
У період з 20 березня по 3 квітня відбулось голосування за роботи, подані до участі в
конкурсі. Участь у голосуванні та дискусії взяло 180 експертів медіа спільноти, що є членами
Української Телевізійної Академії.
16 лютого – Індустріальним Телевізійним Комітетом, Українською Телевізійною
Академією та PwC було проведено прес-конференцію з оголошення правил та умов участі,
номінацій, а також критеріїв оцінювання робіт на Національній телевізійній премії
«Телетріумф».
21 березня – представник ІТК взяв участь у нараді Міністерства соціальної політики
України.
Міністерство соціальної політики на виконання Плану заходів з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2021 року та Заключних зауважень, наданих
Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок по результатам 8–ї періодичної доповіді
України з виконання Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок,
сформувало робочу групу по розробці та внесенню змін до національного законодавства про
ЗМІ та рекламу.
Представник ІТК увійшов до складу робочої групи що працює над усуненням дискримінації в
українському медіапросторі.
27 березня – засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення. Представник ІТК входить до складу громадської ради.
Було обговорено актуальні питання телерадіопростору. Також було підтримано в цілому з
деякими невеликими уточненнями проект змін до Порядку обрання членів Наглядової ради
Суспільного мовника (НСТУ), який винесено Національною радою на громадське
обговорення. Окрім того, розглядалось питання щодо необхідності звернення до
регуляторного органу стосовно трансляції реклами переходу на цифрове мовлення, яка
поширюється мовниками.
17 квітня– представників ІТК запрошено у якості експертів на засідання Комітету Верховної
Ради України з питань науки та освіти.

У рамках розширеного засідання Комітету було розглянуто два основоположні
законопроекти, що безпосередньо впливають на сферу медіа: «Про затвердження внесення
до порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України «Про ефективне
управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних
прав» (реєстр. № 7466 від 28.12.2017), поданого Кабінетом Міністрів України, додаткових
пропозицій народних депутатів України та «Проект Закону України «Про ефективне
управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних
прав» (реєстр. № 7466 від 28.12.2017, КМУ) (друге читання).
18 квітня – Індустріальним Телевізійним Комітетом, Українською Телевізійною Академією
та PwC було проведено прес-конференцію з оголошення номінантів – кандидатів на
перемогу у Національній телевізійній премії «Телетріумф».
25 квітня – Церемонія нагородження переможців у Національній телевізійній премії
«Телетріумф».
19 березня, 17 квітня, 15 травня – відбулись засідання Громадської ради при Комітеті
Верховної ради України з питань свободи слова. Представник ІТК входить до складу
Громадської ради.
15 травня – 17 травня – представники ІТК взяли участь у Міжнародній зустрічі
(Конференції) «Media innovation technologies». Окрім того, експерт ІТК презентував доповідь
в рамках дискусійної панелі на тему «Цифри попереджають. Презентації головних змін у
поведінці медіа аудиторії»
«Media innovation technologies» – міжнародна зустріч провідних медіа менеджерів України та
інших країн регіону, присвячена кращим практикам та інноваціям в сфері телебачення,
радіо, та он–лайн медіа.
17 травня – Перше засідання Конкурсної Комісії для проведення відбору членів Експертної
ради з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на вибір
(створення) та розповсюдження фільмів патріотичного характеру. Ігор Коваль, Директор
ІТК, у якості експерта був включений до вказаної Експертної ради.
30 травня–31 травня – Індустріальний Телевізійний Комітет щорічно долучається до
організації та проведення бізнес–форуму «Київський Міжнародний Телерадіоярмарок».
У ході заходу ІТК презентував результати досліджень телевізійної аудиторії 2018, експерт
ІТК виступив з доповіддю на тему «Потенціал ринку супутникового та платного
телебачення в Україні».
6 червня – Мінекономрозвитку спільно з Міжнародним торговельним центром (ІТС)
розпочало Перші національні консультації з розробки секторальних та крос–секторальних
експортних стратегій. Відповідна ініціатива – частина наступного етапу розробки
Експортної стратегії України, затвердженої Урядом наприкінці 2017 року.
Ігор Коваль, директор ІТК, був запрошений до участі як експерт та представник
телеіндустрії.
26 травні – 29 травня – проведено щорічну конференцію Європейської асоціації з питань
медіадосліджень (European Media Research Organisations). ІТК є дійсним членом EMRO та
приймає участь у міжнародних заходах EMRO з 2008 року.
Директор з питань дослідження телевізійної аудиторії ІТК Олена Міронова взяла участь в
щорічній конференції EMRO, що проходили в м. Бордо, Франція.

Європейська асоціація з питань медіа досліджень – це зареєстроване об'єднання, членами
EMRO є представники організацій, які проводять вимірювання медіа аудиторій на
національному рівні.
Основна мета EMRO – підтримання та розширення контактів між представниками
національних організацій, а також стимулювання дискусії для розвитку сфери медіа
досліджень.
15 червня – ІТК організував та провів Business Talks, мета якого зустріч з провідними
експертами та представниками медіа в бізнесі в форматі діалогу, майстер-класу.
20 червня – були проведені переговори щодо співробітництва в рамках міжнародного
конкурсу ADAMI Media Prize за культурне різноманіття у Східні Європі. За результатами
переговорів представник ІТК став координатором конкурсу на території України.
Ігорю Ковалю, директору ІТК, було запропоновано долучитись до ADAMI Медіа Приз у якості
члена журі від України.
20 липня – участь у круглому столі на тему «Шляхи удосконалення реклами лікарських
засобів», організованому Комітетом з медичного права Асоціації правників України спільно з
Асоціацією представників міжнародник фармацевтичних виробників АІРМ. Основна тема
обговорення законопроекту МОЗ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо удосконалення реклами лікарських засобів)».
Серпень–вересень – Індустріальний Телевізійний Комітет увійшов до Каталогу «Ukrainian
Film Industry guide 2018» (який було підготовлено до Українського Стенду на Фестиваль TIFF
– Міжнародного кінофестивалю в Торонто).
6–7 вересня – Національні консультації з розробки крос-секторальних експортних
стратегій. Представник ІТК був запрошений Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України для участі в панелях на тему креативних індустрій та інформаційно-комунікаційних
технологій з метою представлення медіа сфери.
17 вересня – у рамках міжнародного медійного форуму Kyiv Media Week (KMW) відбулась
панельна дискусія за участі представників найбільших мовників України, яку очолив
директор ІТК Ігор Коваль.
20 вересня – Щорічно Індустріальний Телевізійний Комітет проводить Конференцію
«Телебачення як Бізнес». Провідні телевізійні бренди та найкращі медіаспеціалісти в
модерованому потоці дискусій говорять про актуальний контент, фінанси, менеджмент та
новітні медіатехнології.
Програма Конференції щорічно формується з урахуванням реалій медіа ринку, піднімаючи
найактуальніші питання. Доповідачі акцентують увагу на фінансовому плануванню,
аналізують найкращі телевізійні формати, розвиток крос–медійних платформ, управління
креативними та виконавчими групами, конкуренції технологій виробництва та дистрибуції
контенту. Окремий пул дискусій на Конференції присвячений діалогу Лідерів медійного та
рекламного ринку щодо стану, розвитку та перспектив ринку в цілому.
25 вересня – відбулось суддівство міжнародного конкурсу ADAMI Media Prize за Культурне
різноманіття у країнах Східної Європи. Ігор Коваль, директор Індустріального Телевізійного
Комітету увійшов до складу сесії журі конкурсу АДАМІ Медіа Приз.
5 листопада – Ігор Коваль увійшов до складу панельної дискусії на тему «Реклама та медіа.
Порівняльна реклама: за межею дозволеного», що пройшла в рамках Arzinger International
Intellectual Property Conference (IIPC).

8 листопада – представники ІТК взяли участь в «#TIM2018: Telecom, IT, Media». Ігор Коваль,
директор ІТК, взяв участь у дискусії на тему «Провайдери, мовники, Зеонбуд: чи можливі
комфортні умови для бізнесу pay TV?».
Окрім того в рамках #TIM експерт ІТК презентував доповідь на тему «Прогнози міграції
глядачів на інші платформи телебачення. Портрети глядачів».
22–24 листопада – Індустріальний Телевізійний Комітет – член Асоціації Об’єднання
Телевізійних Комітетів (Association of Joint Industry Committees for Media Research (I–JIC)) та
щорічно залучається до зустрічі Членів Асоціації.
Директор ІТК Ігор Коваль взяв участь у щорічній зустрічі представників індустріальних
комітетів зі всього світу, що проходила в м. Амстердам, Нідерланди.

