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«Громадське ТБ: Черкаси» – це перший у Черкаській області журналістський 
проект, незалежний від влади, олігархів і політичних сил. Його створили самі журналісти, 
яких не влаштовує старе телебачення і які хочуть робити чесні новини.

«Громадське ТБ: Черкаси»  належить громадянам України і є некомерційним проектом. 
Громадське існує за рахунок благодійної допомоги громадян і підтримки міжнародних 
донорів.

«Громадське ТБ: Черкаси» заснувала у березні 2014 року група черкаських журналістів – 
Олексій Хуторний, Євген Артеменко, Дар'я Бунякіна, Захар Колісніченко, Інна Наливайко, 
Віктор Надточій та інші.

Місія організації – створення інформаційного простору для розвитку суспільства і 
громадянина.

ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГО «Молода Черкащина» в рамках Меморандуму про співпрацю.

Черкаська обласна організація «Комітет виборців України» в рамках Меморандуму про 
співпрацю.

Громадська організація «Автомайдан-Черкаси» в рамках Меморандуму про співпрацю.

Незалежне інтернет-видання «Трибуна» як структурний підрозділ Інститут аналітики й 
адвокації  в рамках Меморандуму про співпрацю.

КОМАНДА ПРОЕКТУ:

Світлана Остряніна – голова організації, фінансист організації.

Олексій Хуторний – головний редактор, журналіст, ведучий програм.

Ольга Лаканцева – журналістка.

Інна Слинько – журналістка. 

Олександр Стрельчук – журналіст, оператор, режисер монтажу.

Ігор Пунтус – оператор, режисер, режисер монтажу.

Андрій Рогозін – оператор, режисер, режисер монтажу.

Едуард Балюра – журналіст, автор проекту «Вижити на 50 грн».

ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2016 РІК

Протягом 2016 року «Громадське ТБ: Черкаси» зняло більше, ніж 200 відеосюжетів.

Проекти, запущені у 2016 році:
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 ряд журналістських розслідувань й аналітичних матеріалів;

 серія програм «У спорті лише дівчата» – про черкащанок, які мають значні успіхи у 
спорті;

 серія програм «Життя собаче» – про людей, які допомагають бездомним тваринам;

 серія інтерв’ю «На даху» – спілкування в неформальній атмосфері з цікавими 
особистостями;

 документальні фільми «Знайдене покоління» – історії про черкаських військових, які 
повертаються до мирного життя;

 цикл програм «Вижити на 50 грн» – туристична програма про подорожі Черкащиною, 
популяризація автостопу й бюджетних подорожей;

 серія програм «Моя справа життя» – історії людей, які знайшли своє покликання;

 серія програм «Комунальна реформа» – просвітницька програма про реформу 
комунального сектора;

 серія програм «Братній Бидгощ» – репортажі про місто Бидгощ, як там влаштована 
комунальна, транспортна система та про українців, які знайшли себе у Польщі;

 Серія текстових інтерв’ю «Люди, які змінюють місто» – історії громадських 
активістів, які своєю діяльністю змінюють Черкаси на краще;

 рубрика «Чи все у нас Prozorro?» – моніторинг місцевого бюджету, кому й на що 
витрачаються кошти платників податків;

 серію промо-роликів до дня міста Черкаси під назвою «Місто, в якому хочеться жити» 
– короткі відео про визначні місця Черкас.

 інші репортажі та інтерв’ю на суспільно важливі теми.




