
 

  Додаток 3 

до Договору про надання гранту № 3CFC3-2815 

                     від 04 червня 2020 р. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ ЗВІТ  

про виконання Проєкту № 3CFC3-2815 

 

 

І. Загальна інформація про проєкт 

1.  Назва проєкту: Херсон & Магдебург: виклики 

урбанізації 

2.  Грантоотримувач (назва): Громадська організація «Спілка 

журналістів «Альтернатива» 

3.  Грантоотримувач (ЄДРПОУ): 40988270 

4.  Партнер (назва): Відкритий канал Магдебурга 

5.  Партнер (ЄДРПОУ): - 

6.  Сектор культури та мистецтв: культурні та креативні індустрії 

7.  Ключові слова та напрями,  які 

найточніше описують проект 

(відповідно до проектної 

заявки): 

телебачення 

культурні та креативні простори 

8.  Культурний продукт, 

отриманий за результатами 

виконання проєкту (відповідно 

до проєктної заявки): 

телепродукт 

9.  Стислий опис реалізованого 

проєкту (до 100 слів): 

В умовах карантину нам вдалося 

налагодити дієву україно-німецьку 

співпрацю громадської організації та 

двох телеканалів, залучити десятки 

волонтерів. У результаті отримали 

цілий комплекс медійних продуктів: 



2 
 

 
 

три телевізійні програми, 

підсумковий документальний фільм, 

шість кепшн-відео у форматі 

«квадрат», три лонгріди, три відео 

анонси. У проєкті не просто порівняно 

два окремо взятих міста – 

український Херсон та німецький 

Магдебург. Ми «розібрали по 

кісточках» урбанізаційні проблеми 

міст і вони стосуються більшості міст 

Європи та України. Теми; дизайн код 

міст; стріт-арт – не вандалізм, а 

вуличне мистецтво; доступність 

закладів культури нечасто 

обговорюються в українських ЗМІ. 

Ми показали як ці проблеми можна 

вирішувати на прикладі обох міст і 

з’ясували, що українській та 

німецькій стороні є чому повчитися 

одна у одній. 

10.  Загальний бюджет 

реалізованого проєкту (грн): 

468331,85 

11.  Розмір фінансування від 

Українського культурного 

фонду (грн): 

470250 

12. Сума співфінансування (грн):  0 

13.  Строк реалізації проекту:  2020-06-10 – 2020-11-10 

14.  Географія реалізації проєкту: м. Херсон та Херсонська область 

(Україна), м. Магдебург та земля 

Саксонія-Ангальт (Німеччина) 

 

 

ІІ.  Детальний опис етапів реалізації та результатів проєкту  

            Актуальність проєкту 

Європейська співпраця та просування України в ЄС - одні з пріоритетних 

напрямків розвитку нашої держави. Особливо актуальною тема культурної 

європейської інтеграції стає на тлі карантинних обмежень, інформаційної агресії та 

розповсюдження фейків. Саме засоби масової інформації та журналісти мають 
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бути носіями української духовності, традицій, патріотизму, нашого 

проєвропейського вибору та міжнародної співпраці. У проекті "Херсон & 

Магдебург: виклики урбанізації" ми не випадково обрали два наших міста. Херсон 

і Магдебург - такі схожі й такі різні. На обох містах відбиток радянського 

минулого, в обох - занедбана, а інколи й взагалі знищена промисловість, відсутні 

цінні корисні копалини. Але є зручне географічне розташування, чудова природа й 

бажання у молодого покоління жителів міст змінити життя в Херсоні та 

Магдебурзі на кращє. 

Створений якісний культурний контент та обмін досвідом особливо в умовах 

карантинних обмежень зробило проєкт унікальним. Партнерство в проєкті 

дозволило глибше дослідити теми, провести аналіз та порівняння, зробити 

телепередачі розгорнутими, багатогранними та  насиченими, а також підвищувати 

професійний рівень журналістських колективів. 

Відповіді на виклики урбанізації, які ми знайшли і показали на прикладах 

Херсона та Магдебурга, поступово перетворять наші міста на зручні та комфортні, 

в яких розвивається інфраструктура, культура, туризм, в яких, і ми віримо в це, - 

житимуть щасливі люди. 

(як саме проєкт доповнив вже наявні актуальні теми, у чому проєкт став унікальним, інноваційним, як 

проєкт доповнив уже наявні локальний,  регіональний, всеукраїнський та міжнародний культурні 

контексти)  

 

Мета 

Основна мета проєкту – змінити ставлення населення України та Німеччини 

до сприйняття урбанізації. Адже це в першу чергу - покращення умов життя, 

створення культурних індустрій і комфортних громадських просторів у наших 

містах. В результаті реалізації проєкту ми всі разом: українська та німецька 

команди проєкту, експерти з обох країн вивели нову формулу – «Дизайн код – це 

культура міста». І цим сказано багато. 

  Індикатори досягнення 

(планові, відповідно до 

проєктної заявки) 

Індикатори досягнення 

(фактичні) 

Ціль 1 Розширення доступу 

аудиторії до якісного 

телевізійного контенту на 

культурну тематику 

  

 Завдання 1.1. Виготовити 3 телепередачі 

"Херсон & Магдебург: 

виклики урбанізації" 

(орієнтовний хронометраж 

передачі – 30 хвилин) та 

підсумкового 

Три телепередачі "Херсон 

& Магдебург: виклики 

урбанізації" (хронометраж 

передач – 30 хвилин). 

Підсумковий 

документальний фільм 

Три телепередачі "Херсон 

& Магдебург: виклики 

урбанізації" (хронометраж 

передач – 30 хвилин). 

Підсумковий 

документальний фільм 
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документального фільму 

(хронометраж 50 хвилин), 

забезпечити їх 

анонсування. 

(хронометраж 50 хвилин). 

Анонси. 
(хронометраж 50 хвилин). 

Анонси. 

 Завдання 1.2.  Забезпечити доступ до 

перегляду телепередач та 

підсумкового 

документального фільму 

"Херсон & Магдебург: 

виклики урбанізації" 

якомога ширшій аудиторії 

Трансляція телепередач та 

підсумкового 

документального фільму 

на телеканалах «Херсон 

плюс» та Відкритий Канал 

Магдебурга. 

Розміщення усього відео 

контенту в інтернет. 

У серпні-листопаді 2020 р. 

відбулася трансляція 

телепередач та 

підсумкового 

документального фільму 

на телеканалах «Херсон 

плюс» та Відкритий Канал 

Магдебурга. 

Відео контенту розміщено 

в інтернеті: на сайтах 

телеканалів та в 

соціальних мережах. 

Ціль 2 Розширення доступу 

аудиторії до якісного 

сучасного контенту на 

культурну тематику в 

інтернет. 

  

 Завдання 2.1. Виготовити 3 лонгріди 

«Херсон & Магдебург: 

виклики урбанізації» про 

актуальні теми урбанізації 

міст. 

Три лонгріди «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації» 

Три лонгріди «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації» 

Завдання 2.2. Забезпечити доступ до 

лонгрідів «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації» якомога 

ширшій аудиторії 

Три лонгріди «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації» розміщено на 

сайтах телеканалів, у 

соціальних мережах. 

Три лонгріди «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації» розміщено на 

сайтах телеканалів, у 

соціальних мережах. 

Ціль 3  Популяризація діяльності 

УКФ, ідей україно-

німецької співпраці, 

проєктів, закладів, 

об’єктів у сфері культури, 

а також місцевих митців з 

Херсона та Магдебурга. 

  

 Завдання 3.1.  Залучити до участі у 

проекті діячів культури та 

мистецтва з Херсона та 

Магдебурга; провести теле 

та фото-зйомки 

культурних об’єктів та 

закладів Херсона та 

Магдебурга. 

Залучити до участі у 

проекті діячів культури та 

мистецтва з Херсона та 

Магдебурга; провести теле 

та фото-зйомки 

культурних об’єктів та 

закладів Херсона та 

Магдебурга. 

До участі у проекті 

залучено більше трьох 

десятків діячів культури та 

мистецтва з Херсона та 

Магдебурга. Проведено 

теле та фото-зйомки 

більшості культурних 

об’єктів та закладів 

Херсона та Магдебурга. 

 Завдання 3.2.  Забезпечити зворотний 

зв'язок із учасниками 

проєкту. 

У підсумковому 

документальному фільмі 

дати змогу висловитися 

усім учасникам проєкту, 

залученим експертам, 

показати усі локації 

проєкту. 

У підсумковому 

документальному фільмі 

висловилися усі учасникт 

проєкту, залучені 

експерти, показані усі 

локації проєкту. 
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Не дивлячись на усі карантинні перепони, повне переведення міжнародного 

спілкування учасників проєкту в онлайн режим, мету проєкту реалізувати вдалося. 

Усі цілі досягнуто. Усе це не порожні слова, а думки поважних експертів, знаних 

діячів мистецтва (як традиційного, класичного, так і сучасного та андеграундного), 

представників місцевих громад, активістів, журналістів та пересічних городян. Усе 

це зібрано у підсумковому документальному фільмі «Херсон & Магдебург: 

виклики урбанізації». 

Індикатори виконаних завдань та досягнутих цілей не враховують якість 

виготовленого відео продукту. Про якість програм говорить німецька сторона знов 

таки у підсумковому фільмі. У Магдебурзі були вражені саме якісним контентом, 

який було частково знято й повністю змонтовано в Херсоні. 

Внутрішню мету – довести, що не лише в Києві, а й у Херсоні вміють знімати 

високоякісний, сучасний телевізійний продукт – у Німеччині довели. У Києві? Не 

відомо… 

(чи вдалося реалізувати мету проєкту, яких цілей досягнув / не досягнув проєкт, чи обрані завдання 

повністю сприяли виконанню цілей; чи дотриманні індикатори виконання цілей; чи дають індикатори 

змогу виміряти прогрес щодо виконання цілей) 

 

Цільова аудиторія  

Прямою аудиторією проєкту є його учасники з України та Німеччини. Тобто 

митці, експерти, представники органів місцевого самоврядування та культурних 

інституцій, на яких проєкт, безумовно, мав вплив. 

Опосередкованою цільовою аудиторією проєкту є населення, тобто пересічні 

телеглядачі та користувачі Інтернет в Україні та Німеччині. Адже проєкт 

покликаний передусім донести до широкого загалу інформацію про роль та 

цінність культури; продемонструвати можливості урбанізації з точки зору 

покращення умов життя, створення культурних індустрій і комфортних 

громадських просторів у наших містах. 

Пряма цільова аудиторія проекту 

Планові показники (згідно проєктної заявки)  Фактичні показники  

якісна характеристика  кількісна характеристика якісна характеристика  кількісна характеристика 

Митці, експерти, 

представники органів 

місцевого самоврядування 

та культурних інституцій 

30 учасників телевізійних 

програм, 

до 600 людей із їхнього 

оточення 

Митці, експерти, 

представники органів 

місцевого самоврядування 

та культурних інституцій, 

активісти, журналісти 

65 учасників телевізійних 

програм 

до 3000 людей із їхнього 

оточення 



6 
 

 
 

 

Опосередкована  цільова аудиторія проєкту 

Планові показники (згідно проектної заявки) Фактичні показники  

якісна характеристика  кількісна характеристика якісна характеристика  кількісна характеристика 

Населення - пересічні 

телеглядачі та користувачі 

Інтернет в Україні та 

Німеччин 

Аудиторія телеканалів – 

1,3 млн глядачів 

Відвідувачі сайтів – 220 

тис. користувачів на 

місяць. 

Користувачі соціальних 

мереж – близько 30 тисяч. 

Населення - пересічні 

телеглядачі та користувачі 

Інтернет в Україні та 

Німеччин 

Аудиторія телеканалів –   

2 млн глядачів 

Відвідувачі сайтів – 500 

тис. користувачів на 

місяць. 

Користувачі соціальних 

мереж – близько 100 тисяч 

 

Щонайменше вдвічі перевищені показники прямої цільової аудиторії 

проєкту. А це говорить про те, що тема була обрана супер актуальна, експертів не 

доводилося довго шукати та умовляти, вони самі були готові взяти участь у 

нашому проєкті. Відповідні показники й серед оточення учасників проєкту – 

друзів, знайомих, колег, шанувальників – перевищення від запланованих 

щонайменше у 5 разів. 

Повний список учасників програм 

1. Херсон & Магдебург: дизайн-коди допоможуть зберегти обличчя міста 

Експерт Посада 

Сергій Нємцев Історик  

Норберт Польманн Директор культурного об’єднання Forum Gestaltung 

Тетяна Монахова  Керівник «Школи журналістики» Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 

Олексій Білецький  Підприємець, краєзнавець 

Олена Афанасьєва  Голова Центру культурного розвитку «Тотем»  

Анна Воскобойник  Підприємець 

Андрій Луцик Архітектор  

Маттіас Лерм  Керівник управління міського планування Магдебурга  

Лариса Польська  Голова правління Фонду громади Херсона «Захист» 

Оксана Глєбушкіна  Виконавчий директор ГО «Громадський центр «Нова 

генерація» 

Вікторія Бебко Підприємець  

Герфрід Кліймс  Ювелір, реставрував районний будинок у стилі 

фахверк  

Петер Лакнер  Виконавчий директор житлово-будівельної компанії  
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2. Херсон & Магдебург. Творчі ентузіасти двох міст відповіли: стріт-арт - 

мистецтво чи вандалізм? 

Експерт Посада 

Олена Афанасьєва  Голова Центру культурного розвитку «Тотем»  

Володимир 

Рейнхарт  

Художник 

Сергій Серко Стріт-арт художник  

Михайло Чемерис  Директор МКП «ВУВКГ м. Херсона»  

Макс Афанасьєв Архітектор  

Джина Марія-Мунд Реалізувала ідею Freiraumlabor 

Карстен 

Штайнметц 

Засновник та керівник спілки художників та 

художників Kulturankere.V. 

Андрій Дяченко Херсонський міський голова 

Олександра Аркуша  Начальниця управління освіти Каховської міської ради 

Марина Блуме  Працює вихователем у будинку для дітей та підлітків 

«Магнет» 

Рене Проводить графіті воркшопи з дітьми 

Максим Кільдеров  Художник  

Сергій Євстратов  Депутат Новокаховської міської ради 

Сарі Прієто  Художниця, займається масляним живописом  

Кристоф Томас 

Акерманн  

Художник-графіті 

 

3. Херсон & Магдебург. Перевіряємо доступність закладів культури 

 
Експерт Посада 

Аліна Доценко  Директор Херсонського обласного художнього музею 

імені О.О. Шовкуненка  

Хайнріх Нато  Керівник відділення роботи з громадськістю та 

музейної педагогіка в музеях Магдебурга  

Франциска 

Гаумнітц-Фройнд 

Музейний педагог в Соборному Оттоніанському музеї 

Магдебурга 

Світлана Юр’єва Художниця  

Дмитро Купченя  Журналіст  

Віктор Булка  Голова ГО «Всеукраїнська організація людей з 

інвалідністю «Велід», радник голови Херсонської ОДА 

з дотримання прав людини з інвалідністю  

Олександр Книга Генеральний директор-художній керівник ХОАМДТ 

ім. М. Куліша  
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4. Херсон & Магдебург: підсумковий фільм міжнародного проекту 

 
Експерт Посада 

Володимир Косюк Голова ГО «Спілка журналістів «Альтернатива»  

Ірина Мєзєнцева  Головний редактор телеканалу «Херсон Плюс»  

Беттіна Вінгарн  Керівник Відкритого каналу Магдебурга  

Юлія Соломахіна  Журналіст 

Яна Самко Журналіст 

Поліна Дайнега Журналіст  

Олександр 

Станкович 

Практикант на Відкритому каналі Магдебурга 

Том Хартіг  Керівник проекту «Interface»  

Джулі Волонтер на Відкритому каналі Магдебурга  

Яспер Іленфельд  Медіа педагог на Відкритому каналі Магдебурга 

Сімеон Альбрехт  Волонтер на Відкритому каналі Магдебурга  

Андре Рупертус  Відповідає за техніку на Відкритому каналі Магдебурга 

Лютс Трумпер  Міський голова м. Магдебург  

Андрій Луцик Архітектор  

Оксана Глєбушкіна  Виконавчий директор ГО «Громадський центр «Нова 

генерація» 

Олексій Білецький  Підприємець, краєзнавець 

Олена Афанасьєва  Голова Центру культурного розвитку «Тотем»  

Норберт Польманн Директор культурного об’єднання Forum Gestaltung 

Маттіас Лерм  Керівник управління міського планування Магдебурга  

Петер Лакнер  Виконавчий директор житлово-будівельної компанії  

Сергій Нємцев Історик  

Джина Марія-Мунд Реалізувала ідею Freiraumlabor 

Карстен 

Штайнметц 

Засновник та керівник спілки художників та 

художників Kulturankere.V. 

Олександра Аркуша  Начальниця управління освіти Каховської міської ради 

Рене Проводить графіті воркшопи з дітьми 

Максим Кільдеров  Художник  

Сергій Євстратов  Депутат Новокаховської міської ради 

Хайнріх Нато  Керівник відділення роботи з громадськістю та 

музейної педагогіка в музеях Магдебурга  

Віктор Булка  Голова ГО «Всеукраїнська організація людей з 

інвалідністю «Велід», радник голови Херсонської ОДА 

з дотримання прав людини з інвалідністю  

Олександр Книга Генеральний директор-художній керівник ХОАМДТ 

ім. М. Куліша  

 

 



9 
 

 
 

Показники опосередкованої аудиторії також значно збільшилися. 

Телевізійної – завдяки новій ліцензії телеканалу «Херсон плюс» та збільшенню 

покриття майже вдвічі. Також партнери за рік значно «прокачали» показники із 

відвідуваності сайті та підписників в усіх соціальних мережах. Так, наприклад, 

охоплення сторінки «Херсон плюс» у Фейсбук у жовтні 2020 сягнуло 3 мільйони.  

Найкращий приклад зворотного зв’язку показано у підсумковому 

документальному фільмі «Херсон & Магдебург: виклики урбанізації». 

(якою була пряма цільова аудиторія проекту (якісні та кількісні показники), якою була опосередкована 

цільова аудиторія (якісні та кількісні показники); порівняйте планові та отримані показники, якщо не 

вдалося досягнути планового об’єму, опишіть причини, що, на вашу думку, спричинили таку ситуацію; 

який інструментарій використовувався для обрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; 

як саме було залучено ці типи цільової аудиторії, чи був отриманий зворотний зв’язок від аудиторії 

стосовно задоволення їх культурних потреб,  якості та результативності  проєкту) 

 

Результати 

Кінцевий результат проєкту – 3 телепередачі, 3 лонгріди та документальний 

фільм «Херсон & Магдебург: виклики урбанізації», які максимально поширені у 

всіх наявних у партнерів ресурсах. Завдяки своїй високій якості та доступності 

значній аудиторії весь контент проєкту задовольняє культурні потреби населення 

(цільової групи) – у легкій для сприйняття формі інформує про культурні об’єкти, 

заклади, події, митців та їх творіння в Україні та Німеччині. Представники 

профільних державних органів, органів місцевого самоврядування, культурних 

установ, митці та експерти України та Німеччини зацікавлені, що про їх роботу 

дізнаються. Також контент охопив значну аудиторію (у тому числі нову – 

молодіжну та багато інтернет користувачів), тим самим поширивши інформацію 

про напрацювання та ідеї цієї цільової групи. 

Короткострокові результати проєкту 

Планові показники (згідно проєктної заявки) Фактичні показники  

якісна характеристика  кількісна характеристика якісна характеристика  кількісна характеристика 

- чи відповідає рівень 

якості програм та 

документального фільму 

«Херсон & Магдебург: 

виклики урбанізації» 

запланованому, а також 

технічним параметрам 

телевізійного мовлення та 

визначеному 

хронометражу; 

- чи відповідає рівень 

якості лонгрідів «Херсон 

- кількість виготовлених 

телепередач та 

документального фільму 

«Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації» та їх 

відповідність 

запланованому 

хронометражу; 

 

- кількість виготовлених 

анонсів до програм 

Усі якісні показники 

відповідають 

запланованим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 + 1 

відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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& Магдебург: виклики 

урбанізації» 

запланованому, а також 

технічним параметрам; 

 

- чи забезпечено 

дотримання принципів 

збалансованої та 

різносторонньої 

подачі інформації у 

телепрограмах, лонгрідах 

та документальному 

фільмі; 

 

- чи вдалось дотриматись 

циклічності та системності 

в поширенні 

матеріалів проєкту; 

 

- якою була реакція 

глядачів на матеріали 

проєкту; 

 

- наскільки зацікавила 

діячів культури участь у 

програмі «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації»; 

 

- чи були готовими 

заклади культури до 

участі у проєкті; 

 

- чи вдалася організація 

зворотного зв’язку та чи 

виявились готовими до 

нього учасники проєкту; 

 

- яким був зміст та 

характер відгуків та 

коментарів про проєкт 

його учасників; 

 

- чи поширювалися 

матеріали проєкту на 

офіційних сайтах 

культурних 

інституцій, органів влади, 

сторінках учасників 

проєкту у соціальних 

мережах. 

«Херсон & Магдебург: 

виклики 

урбанізації»; 

 

- кількість виготовлених 

лонгрідів «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації»; 

 

- кількість переглядів 

матеріалів проєкту у 

соціальних мережах; 

- кількість відгуків про 

проєкт; 

 

- кількість реакцій та 

поширень матеріалів 

проєкту; 

 

- кількість охопленої 

аудиторії; 

 

- кількість митців та 

експертів, що взяли участь 

у програмах «Херсон & 

Магдебург: виклики 

урбанізації»; 

 

- кількість закладів та 

об’єктів культури, що 

були охоплені проєктом; 

 

- кількість відгуків про 

проєкт його учасників; 

 

- кількість згадок про 

проєкт на сайтах закладів 

культури органів влади, 

сторінках учасників 

проєкту у соціальних 

мережах. 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

Позитивною 

 

 

 

Дуже зацікавила (уже 

описано) 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

Виключно позитивними 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Близько 100 тисяч і щодня 

збільшується 

 

 

 

 

Близько 10 тисяч і щодня 

збільшується 

 

 

Телевізійної – близько 2 

млн чоловік 

 

Більше 100 чоловік 

 

 

 

 

 

Близько 30 

 

 

 

Більше 100 

 

 

Більше 100 

 

 

Скріншоти відгуків, коментарів, охоплення та взаємодії: 
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Скріншоти з сайту телеканалу «Херсон плюс» 
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Довгострокові результати  проєкту 

Планові показники (згідно проектної заявки) Фактичні показники  

якісна характеристика  кількісна характеристика якісна характеристика  кількісна характеристика 

- чи зріс рівень 

зацікавленості 

виробництвом 

телепередач на культурну 

тематику партнерами 

даного проєкту та іншими 

українськими та 

німецькими медійними 

- чи зросла кількість 

телепередач на культурну 

тематику в українському 

та німецькому 

медіапросторі; 

 

- чи зросла кількість 

партнерських проєктів у 

Так 

 

 

 

 

 

 

 

В перспективі 

 

 

 

 

 

Так 
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організаціями; 

 

- чи зросла зацікавленість 

у налагодженні зав’язків 

та реалізації конкретних 

спільних проектів між 

українськими та 

німецькими партнерами; 

 

- чи підвищилася якість 

українського телевізійного 

культурного продукту; 

 

- чи зріс рівень 

зацікавленості аудиторії 

контенту на культурну 

тематику, 

особливо спільного 

україно-німецького 

виробництва; 

 

- чи з’явилися нові методи 

просування культурного 

контенту; 

 

- чи зріс рівень 

впізнаваності діячів 

культури та мистецтва; 

 

- чи зріс рівень 

впізнаваності діячів 

культури та мистецтва 

України в Німеччині та 

навпаки; 

 

- чи підвищилася 

популярність культурних 

закладів та об’єктів; 

 

- чи поліпшився рівень 

взаємодії між ЗМІ та 

митцями і культурними 

інституціями; 

 

- чи зріс рівень розвитку 

публічних культурних 

діалогів між Україною та 

Німеччиною; 

 

- як контент, відзнятий під 

час роботи над проєктом, 

використовують 

заклади культури, про 

який він був вироблений. 

сфері культури між 

засобами масової 

інформації України та 

Німеччини; 

 

- чи збільшилася кількість 

ефірного часу, виділеного 

телеканалами під 

культурний контент; 

 

- чи збільшилася аудиторія 

культурного продукту у 

соціальних медіа; 

 

- чи збільшилася 

присутність митців та 

діячів культури в ефірі 

телебачення; 

 

- чи збільшилася кількість 

телевізійного контенту 

про культурні заклади та 

об’єкти України та 

Німеччини; 

 

- чи збільшилася кількість 

інформаційних приводів 

для ЗМІ від діячів та 

закладів культури; 

 

- чи збільшилася кількість 

культурних проєктів у 

співпраці з медіа України 

та Німеччини. 

 

 

Так 

 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

Так 

 

 

 

Зріс 

 

 

 

 

 

Підвищився 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

В процесі 

 

 

 

 

В процесі 

 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

Так 

 

(чи досягнув проєкт очікуваних результатів, чи цілком досягнуто планових кількісних та якісних 

показників, порівняйте планові та отримані показники, якщо не вдалося досягнути планового об’єму, 

опишіть причини, що, на вашу думку, спричинили таку ситуацію; чи отримані результати мають 

суспільну цінність, яку саме)   
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Партнерство  

Проєкт міжнародної співпраці одразу передбачав партнера у Німеччині. 

Співпрацею із Відкритим Каналом Магдебурга ми повністю задоволені. Партнер 

виконав усі взяті на себе зобов’язання. Партнерство було взаємовигідним, цікавим 

та корисним – обмін досвідом, ідеями, технічними моментами, побудовою 

виробничого процесу, відеоматеріалами. Без взаємодії, яку все ж вдалося 

перебудувати на онлайн основу, проєкту як такого не було б. 

Український партнер – телеканал «Херсон плюс» також виконав усі 

обіцянки. В ефірі телеканалу транслювалися усі телеверсії відео матеріалів проєкту 

(й далі транслюватимуться, бо програми «нетленки», їх можна показувати 

найближчі рік-два точно). На сайті телеканалу в окремому розділі зібрані всі відео 

– це найзручніший варіант для перегляду матеріалів.  

Німецька сторона познайомилася з Херсоном та з усім півднем України, й 

була вражена схожістю наших міст. Дружно висловили бажання минулого року 

познайомитися вже не онлайн: або приїхати до Херсона, або прийняти делегацію 

українських журналістів у Магдебурзі. Більше того, почали обговорювати ідею: чи 

не стати нам ініціаторами налагодження більш тісних контактів між містами, 

хочемо обговорити з новообраною місцевою владою ідею побратимства між 

Херсоном та Магдебургом. 

(чи були залучені партнери до реалізації проєкту, на яких умовах; чи партнер виконав всі взяті 

зобов’язання; чи було партнерство  взаємовигідним -  результати не могли бути повністю досягнуті без 

співпраці; чи партнер ділився своїм досвідом, методами, моделями, даними, ідеями, знаннями і т.д.; чи 

проєкт вплинув на партнера, яким чином)  

 

Команда проєкту 

Через карантин ще до початку проекту довелося вносити зміни в склад 

української команди. Так молодий відеооператор Данило Щербаков у квітні 

звільнився, переїхав до батьків в іншу область і був замінений на більш 

досвідченого оператора Вадима Коробова. По ЦПХ довелося замінити обох 

працівників, знову на більш досвідчених: бухгалтерів Христину Олійник на Тетяну 

Касьян, смм-менеджерів Олександра Ларіонова (у нього у травні народилася 

дитина й він одразу попередив, що не зможе працювати) на Олександра Бурду. Під 

час реалізації проекту змін в команді не відбувалося. 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові кожного 

члена проєктної 

команди 

Роль у проєкті Перелік обов’язків  
Зайнятість 

у проєкті 

Вид трудових 

відносин  
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Соломахіна Юлія 

Федорівна 
Керівник проєкту 

Координація роботи 

команди, зв’язок із 

німецькою стороною, 

переклади, написання 

лонгрідів 

60% Штатний працівник 

Мєзєнцева Ірина 

Анатоліївна 

Редактор ТБ – 

журналіст проєкту 

Автор сценарію усіх 

програм, участь у зйомках, 

проведення інтерв’ю  

60% Штатний працівник 

Самко Яна 

Дмитрівна 

Редактор ТБ – 

журналіст проєкту 

Участь у зйомках основної 

частини матеріалів проєкту в 

Україні 

60% Штатний працівник 

Коробов Вадим 

Леонідович 
Відеооператор 

Відео зйомка основної 

частини матеріалів проєкту в 

Україні 

60% Штатний працівник 

Касьян Тетяна 

Анатоліївна 
Бухгалтер 

Ведення бухгалтерського 

обліку 
 ЦПХ 

Бурда Олександр 

Степанович 

СММ-менеджер та 

системний 

адміністратор 

СММ-менеджмент проєкту, 

обслуговування внутрішньої 

та зовнішньої інтернет-

мережі, налагодження та 

контроль зв’язку між 

українською та німецькою 

стороною проєкту, передача 

даних 

 ЦПХ 

Косюк Володимир 

Васильович 

Голова ГО «Спілка 

журналістів 

«Альтернатива» 

Координація зав’язків із 

закладами культури, 

експертами, громадськими 

організаціями 

 
На волонтерських 

засадах 

Дайнега Поліна 

Олександрівна 

Журналіст ТРК Херсон 

плюс 

участь у зйомках проєкту в 

Україні 
 

На волонтерських 

засадах 

Кучеров Олексій 

Анатолійович 

Оператор, відеоінженер 

ТРК Херсон плюс 

участь у зйомках проєкту в 

Україні 
 

На волонтерських 

засадах 

Вітвінін Ігор 

В’ячеславович  

Оператор, відеоінженер 

ТРК Херсон плюс 

участь у зйомках проєкту в 

Україні 
 

На волонтерських 

засадах 

Буренко Вячеслав 

Володимирович  

Оператор, пілот 

квадрокоптера 

участь у зйомках проєкту в 

Україні 
 

На волонтерських 

засадах 

Петрушенко 

Олександр 

Михайлович  

Оператор, пілот 

квадрокоптера 

участь у зйомках проєкту в 

Україні 
 

На волонтерських 

засадах 

Беттіна Вінгарн  
Керівник Відкритого 

Каналу Магдебурга 
редактор  

На волонтерських 

засадах 

Вікторія Лукіна 

журналіст, оператор, 

відео інженер, 

перекладач 

Координація роботи 

німецької команди проєкту, 

участь у зйомках проекту, 

переклади 

 
На волонтерських 

засадах 

Весілє Оцкан журналіст  
участь у зйомках проекту в 

Німеччині  
 

На волонтерських 

засадах 

Олександр 

Станкович 
журналіст  

участь у зйомках проекту в 

Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

Джулі Тілле журналіст  
участь у зйомках проекту в 

Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

Марія Цой  оператор, перекладач 
участь у зйомках проекту, 

переклади в Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

Алхалед Нуріддін журналіст, оператор 
участь у зйомках проекту в 

Німеччині, переклади 
 

На волонтерських 

засадах 
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Катерина Сазонова  оператор 
участь у зйомках проекту в 

Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

Яспер Іленфельд  оператор 
участь у зйомках проекту в 

Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

Сімеон Альбрехт  оператор 
участь у зйомках проекту в 

Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

Андре Рупертус  оператор 
участь у зйомках проекту в 

Німеччині 
 

На волонтерських 

засадах 

 

Команда проєкту повністю справилась з поставленими завданнями. Так, на 

волонтерських засадах було задіяно набагато більше людей, ніж це було 

передбачено. Але це тільки плюс. 

(чи пропонована структура команди проєкту цілком справилась з поставленими завданнями,  чи 

правильно було розподілено функціональні обов’язки, чи задіяні людські ресурси цілком відповідали 

потребам проєкту)   

 

Робочий план  

Захід, вид діяльності 

Період 

виконанн

я 

плановий 

Період 

виконанн

я 

фактични

й 

Відповідальний 

член команди 

Показник перевірки 

виконання 

заходу(за 

необхідності 

додати) 

Бюджет 

заходу 

плановий 

Бюджет 

заходу 

фактичний  

1. Оформлення 

договірних відносин з 

членами команди 

Червень 

2020 

Червень 

2020 

Соломахіна Ю. 

Лукіна В. 

Команда 

запрацювала! 

Штаних – 4 

ЦПХ – 2 

Волонтерів - 17 

 

3000,00 3000,00 

2. Підготовка до 

створення проекту 

Червень 

2020 

Червень 

2020 

Соломахіна Ю. 

Лукіна В. 

18 онлайн зустрічей 

45 учасників онлайн 

зустрічей (у тому 

числі експерти) 

3 обговорених 

сценарія 

Більше 50 локацій 

зйомок 

Більше 100 учасників 

програм та 

підсумкового фільму 

 

75 000,00 75 000,00 

3. Виробництво 

Червень-

жовтень 

2020 

Червень-

жовтень 

2020 

Соломахіна Ю. 

Лукіна В. 

Промо ролик – 

хронометраж 3 хв. 30 

сек. 

Анонс програми 

«Дизайн код» - 

хронометраж 2 хв. 31 

сек. 

Програма «Дизайн 

код» - хронометраж 

36 хв.  

Анонс програми 

«Стріт-арт» - 

хронометраж 1 хв. 54 

сек. 

Програма «Стріт-арт» 

331 250,00 331 250,00 
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- хронометраж 32 хв. 

33 сек.  

Анонс програми 

«Доступність» - 

хронометраж 2 хв. 17 

сек. 

Програма 

«Доступність» - 

хронометраж 28 хв. 

17 сек. 

Підсумковий 

документальний 

фільм - хронометраж 

46 хв. 02 сек. 

Три лонгріди. 

Шість кепшн-відео. 

4. Інформаційний 

супровід 

Червень-

жовтень 

2020 

Червень-

жовтень 

2020 

Самко Я. 

Весілє Оцкан 

Усі матеріали проєкту 

розміщено: 

В ефірі телеканалу 

«Херсон плюс» та 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайт телеканалу 

«Херсон плюс» 

https://khersontv.com/  

Сайт Відкритого 

Каналу Магдебурга 

https://www.ok-

magdeburg.de/  

Сторінка «Спілки 

журналістів 

«Альтернатива» 

https://khersontv.com/c

ategory/alternatyva/  

На каналах в YouTube 
https://www.youtube
.com/user/KhersonT
V  
https://www.youtube
.com/user/offenerkan
almd  
На сторінках у ФБ 
https://www.faceboo
k.com/khersontv/  
https://www.faceboo
k.com/alternatyvaks  
https://www.faceboo
k.com/OffenerKanal/  

48 000,00 46081,85 

5. Звітність 
Жовтень 

2020 

Жовтень- 

листопад 

2020 

Соломахіна Ю. 

Касьян Т. 

Підготовка 

змістовного та 

фінансового звіту, 

висновка аудитора 

13 000,00 13 000,00 

       

 

Заявленого робочого плану було повністю дотримано, усі заходи та види 

діяльності виконані.  Загалом створено 14 відео продуктів проєкту загальним 

хронометражем 2 години 44 хвилини 21 секунда. 

https://khersontv.com/
https://www.ok-magdeburg.de/
https://www.ok-magdeburg.de/
https://khersontv.com/category/alternatyva/
https://khersontv.com/category/alternatyva/
https://www.youtube.com/user/KhersonTV
https://www.youtube.com/user/KhersonTV
https://www.youtube.com/user/KhersonTV
https://www.youtube.com/user/offenerkanalmd
https://www.youtube.com/user/offenerkanalmd
https://www.youtube.com/user/offenerkanalmd
https://www.facebook.com/khersontv/
https://www.facebook.com/khersontv/
https://www.facebook.com/alternatyvaks
https://www.facebook.com/alternatyvaks
https://www.facebook.com/OffenerKanal/
https://www.facebook.com/OffenerKanal/
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(чи вдалося дотриматися заявленого робочого плану, чи всі заходи та види діяльності виконані, чи 

робочий план коригувався під час реалізації проєкту, якщо так, що стало причиною внесення змін, хто 

приймав рішення про зміни; як  коригувальні дії вплинули на реалізацію проєкту та кінцевий результат)   

 

Управління проєктом, проєктні ризики  

Основний ризик проєкту – повний локдаун України та Німеччини. З усіма 

основними проблемами та карантинними обмеженнями ми впоралися. Так, за 

проведення зйомок, особливо у закладах культури, довелося домовлятися довше, 

обов’язково виконувати усі карантинні норми та правила. Але все вдалося. Від 

жодної запланованої локації ми не відмовилися, жоден експерт чи головний герой 

проєкту не відмовив нам у спілкуванні. Основний інструментарій для мінімізації 

ризиків – онлайн. Все це було передбачено. 

Команда проєкту, й українська, й німецька її складова високо оцінили 

досягнуті результати, особливо якість зйомок, монтажу, усього кінцевого 

продукту. Про все це окремо розповіли у підсумковому документальному фільмі. 

(з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулася команда проєкту, який інструментарій 

було використано для їх мінімізації та усунення, чи всі ризики були враховані під час планування 

проєкту; як здійснювалися моніторинг та оцінка проєкту, як приймалися рішення; чи вимірювалися 

ефективність та успішність проєкту командою, які інструменти використовувались) 

 

Інформаційний супровід проєкту  

«Херсон & Магдебург: виклики урбанізації» - проєкт медійний, в нього від 

самого початку закладалася інформаційна складова, без широкого поширення 

інформації та самих матеріалів проєкту він був би просто неможливий. 

Тип інформаційного 

повідомлення (стаття, 

блог, телесюжет, 

радіоефір, пост і т.д.) 

Заголовок 

інформаційного 

повідомлення   

Назва інформаційного 

джерела  

Адреса розміщення 

(онлайн посилання) 

Промо ролик “Херсон & Магдебург: 

виклики урбанізації” – 

новий телевізійний 

культурний україно-

німецький проект 

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-vyklyky-

urbanizatsii-novyj-

televizijnyj-kulturnyj-

ukraino-nimetskyj-proekt/ 

https://youtu.be/ZpjRfB2

X4lw  

https://www.facebook.co

m/OffenerKanal/videos/6

03847403873017/  

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/7

43595926433723/  

Анонс телевізійної Херсон & Магдебург. Телеканал «Херсон https://khersontv.com/khe

https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-vyklyky-urbanizatsii-novyj-televizijnyj-kulturnyj-ukraino-nimetskyj-proekt/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-vyklyky-urbanizatsii-novyj-televizijnyj-kulturnyj-ukraino-nimetskyj-proekt/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-vyklyky-urbanizatsii-novyj-televizijnyj-kulturnyj-ukraino-nimetskyj-proekt/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-vyklyky-urbanizatsii-novyj-televizijnyj-kulturnyj-ukraino-nimetskyj-proekt/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-vyklyky-urbanizatsii-novyj-televizijnyj-kulturnyj-ukraino-nimetskyj-proekt/
https://youtu.be/ZpjRfB2X4lw
https://youtu.be/ZpjRfB2X4lw
https://www.facebook.com/OffenerKanal/videos/603847403873017/
https://www.facebook.com/OffenerKanal/videos/603847403873017/
https://www.facebook.com/OffenerKanal/videos/603847403873017/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/743595926433723/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/743595926433723/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/743595926433723/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kod-mist-anons/
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програми Дизайн код міст. 

АНОНС 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

rson-mahdeburh-dyzajn-

kod-mist-anons/ 

https://youtu.be/fPktDye3

PQo  

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/7

43595926433723/  

Телевізійна програма Херсон & Магдебург: 

дизайн-коди 

допоможуть зберегти 

обличчя міста  

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-dyzajn-

kody-dopomozhut-

zberehty-oblychchia-

mista/  

https://www.ok-

magdeburg.de/sendung/2

020-10-09-cherson-und-

magdeburg-urbane-

herausforderungen/  

https://youtu.be/tCxWIdJ

JOYE  

https://youtu.be/b3F0vem

Z-js 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/3

24499382250117/  

Анонс телевізійної 

програми 

Херсон & Магдебург. 

Стріт-арт. АНОНС  

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-strit-art-

anons/  

https://youtu.be/doiDsL1

Vxkg  

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/9

46648445836353/  

Телевізійна програма Херсон & Магдебург. 

Творчі ентузіасти двох 

міст відповіли: стріт-арт 

– мистецтво чи 

вандалізм? 

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-tvorchi-

entuziasty-dvokh-mist-

vidpovily-strit-art-

mystetstvo-chy-

vandalizm/  

https://www.ok-

magdeburg.de/sendung/2

020-10-28-cherson-

magdeburg-urbane-

herausforderungen/  

https://youtu.be/mXlGCK

_5uR8  

https://www.youtube.com

/watch?v=NUeTZnvVfeE

&t=3s  

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1275154972828472/  

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kod-mist-anons/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kod-mist-anons/
https://youtu.be/fPktDye3PQo
https://youtu.be/fPktDye3PQo
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/743595926433723/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/743595926433723/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/743595926433723/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kody-dopomozhut-zberehty-oblychchia-mista/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kody-dopomozhut-zberehty-oblychchia-mista/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kody-dopomozhut-zberehty-oblychchia-mista/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kody-dopomozhut-zberehty-oblychchia-mista/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dyzajn-kody-dopomozhut-zberehty-oblychchia-mista/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-09-cherson-und-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-09-cherson-und-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-09-cherson-und-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-09-cherson-und-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-09-cherson-und-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://youtu.be/tCxWIdJJOYE
https://youtu.be/tCxWIdJJOYE
https://youtu.be/b3F0vemZ-js
https://youtu.be/b3F0vemZ-js
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/324499382250117/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/324499382250117/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/324499382250117/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-strit-art-anons/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-strit-art-anons/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-strit-art-anons/
https://youtu.be/doiDsL1Vxkg
https://youtu.be/doiDsL1Vxkg
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/946648445836353/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/946648445836353/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/946648445836353/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-tvorchi-entuziasty-dvokh-mist-vidpovily-strit-art-mystetstvo-chy-vandalizm/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-tvorchi-entuziasty-dvokh-mist-vidpovily-strit-art-mystetstvo-chy-vandalizm/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-tvorchi-entuziasty-dvokh-mist-vidpovily-strit-art-mystetstvo-chy-vandalizm/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-tvorchi-entuziasty-dvokh-mist-vidpovily-strit-art-mystetstvo-chy-vandalizm/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-tvorchi-entuziasty-dvokh-mist-vidpovily-strit-art-mystetstvo-chy-vandalizm/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-tvorchi-entuziasty-dvokh-mist-vidpovily-strit-art-mystetstvo-chy-vandalizm/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-28-cherson-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-28-cherson-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-28-cherson-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-28-cherson-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://www.ok-magdeburg.de/sendung/2020-10-28-cherson-magdeburg-urbane-herausforderungen/
https://youtu.be/mXlGCK_5uR8
https://youtu.be/mXlGCK_5uR8
https://www.youtube.com/watch?v=NUeTZnvVfeE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NUeTZnvVfeE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NUeTZnvVfeE&t=3s
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1275154972828472/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1275154972828472/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1275154972828472/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1276910412652928/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1276910412652928/
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s/1276910412652928/  

Анонс телевізійної 

програми 

Херсон & Магдебург. 

Доступність закладів 

культури. АНОНС 

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-

dostupnist-zakladiv-

kultury-anons/  

https://youtu.be/AkqWNv

dMwZE  

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1299335410410428/  

Телевізійна програма Херсон & Магдебург. 

Перевіряємо 

доступність закладів 

культури 

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-

pereviriaiemo-dostupnist-

zakladiv-kultury/ 

https://youtu.be/dQjkO7o

ObFc 

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1313848635625772/  

https://youtu.be/wE0kvJ5

l63w  

Документальний фільм Херсон & Магдебург: 

підсумковий фільм 

міжнародного проекту 

Телеканал «Херсон 

плюс» 

Відкритий Канал 

Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

Канали у YouTube 

https://khersontv.com/khe

rson-mahdeburh-

pidsumkovyj-film-

mizhnarodnoho-proektu/ 

https://youtu.be/Fzel1FJL

nfk  

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1331705443840091/   

https://youtu.be/c6MmHs

yjULY  

Лонгрід Розвиток 

пострадянських міст: як 

Херсон та Магдебург 

зустрічають виклики 

урбанізації 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

 

https://khersontv.com/roz

vytok-postradianskykh-

mist-iak-kherson-ta-

mahdeburh-zustrichaiut-

vyklyky-urbanizatsii/ 

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1339096529767649/  

Лонгрід Паблік-арт vs стріт-арт: 

про малюнки на стінах 

Херсона та Магдебурга 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

 

https://khersontv.com/pab

lik-artvsstrit-art-pro-

maliunky-na-stinakh-

khersona-ta-mahdeburha/ 

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1339098623100773/ 

Лонгрід Херсон та Магдебург: 

чи пройшли міста 

перевірку на 

Сайти телеканалів 

Сторінки у ФБ 

 

https://khersontv.com/khe

rson-ta-mahdeburh-chy-

projshly-mista-perevirku-

https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1276910412652928/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dostupnist-zakladiv-kultury-anons/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dostupnist-zakladiv-kultury-anons/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dostupnist-zakladiv-kultury-anons/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-dostupnist-zakladiv-kultury-anons/
https://youtu.be/AkqWNvdMwZE
https://youtu.be/AkqWNvdMwZE
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1299335410410428/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1299335410410428/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1299335410410428/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pereviriaiemo-dostupnist-zakladiv-kultury/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pereviriaiemo-dostupnist-zakladiv-kultury/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pereviriaiemo-dostupnist-zakladiv-kultury/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pereviriaiemo-dostupnist-zakladiv-kultury/
https://youtu.be/dQjkO7oObFc
https://youtu.be/dQjkO7oObFc
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1313848635625772/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1313848635625772/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1313848635625772/
https://youtu.be/wE0kvJ5l63w
https://youtu.be/wE0kvJ5l63w
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pidsumkovyj-film-mizhnarodnoho-proektu/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pidsumkovyj-film-mizhnarodnoho-proektu/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pidsumkovyj-film-mizhnarodnoho-proektu/
https://khersontv.com/kherson-mahdeburh-pidsumkovyj-film-mizhnarodnoho-proektu/
https://youtu.be/Fzel1FJLnfk
https://youtu.be/Fzel1FJLnfk
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1331705443840091/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1331705443840091/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1331705443840091/
https://youtu.be/c6MmHsyjULY
https://youtu.be/c6MmHsyjULY
https://khersontv.com/rozvytok-postradianskykh-mist-iak-kherson-ta-mahdeburh-zustrichaiut-vyklyky-urbanizatsii/
https://khersontv.com/rozvytok-postradianskykh-mist-iak-kherson-ta-mahdeburh-zustrichaiut-vyklyky-urbanizatsii/
https://khersontv.com/rozvytok-postradianskykh-mist-iak-kherson-ta-mahdeburh-zustrichaiut-vyklyky-urbanizatsii/
https://khersontv.com/rozvytok-postradianskykh-mist-iak-kherson-ta-mahdeburh-zustrichaiut-vyklyky-urbanizatsii/
https://khersontv.com/rozvytok-postradianskykh-mist-iak-kherson-ta-mahdeburh-zustrichaiut-vyklyky-urbanizatsii/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339096529767649/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339096529767649/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339096529767649/
https://khersontv.com/pablik-artvsstrit-art-pro-maliunky-na-stinakh-khersona-ta-mahdeburha/
https://khersontv.com/pablik-artvsstrit-art-pro-maliunky-na-stinakh-khersona-ta-mahdeburha/
https://khersontv.com/pablik-artvsstrit-art-pro-maliunky-na-stinakh-khersona-ta-mahdeburha/
https://khersontv.com/pablik-artvsstrit-art-pro-maliunky-na-stinakh-khersona-ta-mahdeburha/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339098623100773/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339098623100773/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339098623100773/
https://khersontv.com/kherson-ta-mahdeburh-chy-projshly-mista-perevirku-na-dostupnist-do-zakladiv-kultury/
https://khersontv.com/kherson-ta-mahdeburh-chy-projshly-mista-perevirku-na-dostupnist-do-zakladiv-kultury/
https://khersontv.com/kherson-ta-mahdeburh-chy-projshly-mista-perevirku-na-dostupnist-do-zakladiv-kultury/
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доступність до закладів 

культури? 

na-dostupnist-do-

zakladiv-kultury/ 

https://www.facebook.co

m/392038787806766/post

s/1339104996433469/  

Кепшн-відео Пропонуємо подорож 

до столиці землі 

Саксонія-Ангальт – 

Магдебурга та 

південного колоритного 

Херсона. 

Сторінки у ФБ 

 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/3

40850950629452/  

Кепшн-відео "Дизайн код" міста - 

єдиний документ, який 

не дозволить не псувати 

унікальні фасади 

зовнішньою рекламою 

Сторінки у ФБ 

 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/3

41473513660261/  

Кепшн-відео "Херсон & Магдебург": 

стріт-арт змінює 

публічні простори 

Сторінки у ФБ 

 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/7

76707799852707/  

Кепшн-відео Херсон & Магдебург. 

Паблік-арт: влада і 

громада разом 

Сторінки у ФБ 

 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/4

83136705914566/  

Кепшн-відео "Херсон & Магдебург": 

доступна культура - 

шлях до розвитку 

Сторінки у ФБ 

 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/4

08802266944287/  

Кепшн-відео "Херсон & Магдебург": 

створення доступного 

простору об`єднує 

митців 

Сторінки у ФБ 

 

https://www.facebook.co

m/alternatyvaks/videos/3

87832635735016/  

 

Проєкт «Херсон & Магдебург: виклики урбанізації» - медійний та 

інформаційний. Його суть – поширення інформацій. З самого початку основний 

упор було зроблено на відео та телевізійний продукт. Саме телебачення стало 

основним каналом розповсюдження інформації, і саме завдяки телебаченню ми 

говоримо про 3-мільйонну аудиторію глядачів, які подивилися проєкт. 

В Україні весь телевізійний контент проєкту транслював (й досі транслює) 

телеканал «Херсон плюс», регіональний південно-український канал, який має 2-

мільйонну глядацьку аудиторію. Канал дивляться не лише по всій Херсонській 

області, а й у сусідніх – Миколаївській, Дніпровській та Запорізькій. Сигнал 

подається й на північну частину Кримського півострова, але точних даних 

кількості глядачів у окупованому Криму не існує. 

У Німеччині проєкт транслював Відкритий Канал Магдебурга. Наші німецькі 

колеги також відзначали збільшення глядацької аудиторії через карантинні 

https://khersontv.com/kherson-ta-mahdeburh-chy-projshly-mista-perevirku-na-dostupnist-do-zakladiv-kultury/
https://khersontv.com/kherson-ta-mahdeburh-chy-projshly-mista-perevirku-na-dostupnist-do-zakladiv-kultury/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339104996433469/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339104996433469/
https://www.facebook.com/392038787806766/posts/1339104996433469/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/340850950629452/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/340850950629452/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/340850950629452/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/341473513660261/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/341473513660261/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/341473513660261/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/776707799852707/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/776707799852707/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/776707799852707/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/483136705914566/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/483136705914566/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/483136705914566/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/408802266944287/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/408802266944287/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/408802266944287/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/387832635735016/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/387832635735016/
https://www.facebook.com/alternatyvaks/videos/387832635735016/
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обмеження – люди більше знаходяться дома й більше дивляться телевізор, відео в 

інтернет. Тому німецька аудиторія проєкту збільшилася до 1 мільйона глядачів. 

Інтернет складова проєкту спочатку розглядалася як допоміжна, для 

просування, анонсування та реклами телевізійної частини. Але, знов таки, в умовах 

карантину кількість інтернет користувачів, відвідувачів сайтів телеканалів, 

підписників каналів в YouTube та сторінок у Фейсбук значно стрибнула. 

 Кількість підписників 

у Фейсбук 

Кількість підписників 

у YouTube 

Грудень 2019 Листопад 2020 Грудень 2019 Листопад 2020 

Телеканал «Херсон плюс» 3500 9800 6000 10100 

Відкритий Канал Магдебурга 5000 7500 12100 13500 

 

Тож у таких умовах загальну інтернет аудиторію неможливо не брати до 

уваги. Наприклад, один із героїв програми – художник стрит-арту із Нової Каховки 

Максим Кільдеров самостійно «відрізав» шматок програми про себе, розмістив у 

ФБ та Інстаграм й отримав близько 6 тисяч переглядів та більше 10 тисяч 

охоплення. 
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Більшість матеріалів проєкту було розміщено в інтернет у жовтні і тільки 

починають набирати оберти, їхні показники на кінець року будуть набагато 

більшими, адже усі інформаційні майданчики мають величезний потенціал. Так, 

наприклад, статистика сторінки телеканала «Херсон плюс» за останні 28 днів: 

- Охоплення публікацій – 2 млн 441 тис. 

- Перегляди відео – 2 млн 327 тис. 

- Взаємодія з піблікаціями – 289 тис. 
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(які методи, канали та інструменти поширення інформації про проєкт використовувались, які 

інформаційні та медіа-партнери брали участь у реалізації проєкту, з якими ЗМІ співпрацював проєкт, які 

нові технології та медіа використовував проєкт для поширення інформації; чи були залучені лідери 

думок; чи цілком досягнуто планових кількісних та якісних показників виконання комунікаційного плану, 

порівняйте планові та отримані показники, якщо не вдалося досягнути планового об’єму, опишіть 

причини, що, на вашу думку, спричинили таку ситуацію, додайте скрін-шоти) 

Сталість проєкту  

Повний доступ до матеріалів проєкту забезпечено для усіх бажаючих. На 

YouTube всі відео закачено у форматі FullHD (1920 x 1280) із відкритою ліцензією 

YouTube – вільний доступ, можливість скачати та використовувати для всіх. 

Телеканал «Херсон плюс» у найближчі два роки буде транслювати 

телевізійний контент проєкту через його актуальність, нестачу матеріалів 

культурного напрямку та зацікавленість глядацької аудиторії у таких програмах. 

Відкритий Канал Магдебурга також налаштований кілка разів в ефірі повторити усі 

програми проєкту. Керівництво обох каналів окремо відзначило, що окрім обміну 

досвідом вони отримали унікальний відео архів – зйомки цікавих об’єктів та 

культурних закладів, які в подальшому використовуватимуться у повсякденній 

роботі, навіть під час створення випусків «Новин». 
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До Херсонської міської ради після виборів заходить нова команда від 

місцевої партії «Нам тут жити!», яка перемогла на виборах, і ми всі вже серйозно 

обговорили можливість налагодження більш тісних відносин між Херсоном і 

Магдебургом. Сподіваємося, наш проєкт стане відправною точкою встановлення 

побратимства між нашими містами. Представники міської влади і Херсона, і 

Магдебурга готові обговорити цю ідею. В якості презентації цієї ініціативи й 

будуть використані матеріали проєкту «Херсон & Магдебург: виклики 

урбанізації». Це буде найкращим результатом проєкту, якщо наші міста стануть 

побратимами. 

Сталість співробітництва ГО «Спілки журналістів «Альтернатива» та 

телеканалів «Херсон плюс» і Відкритого Каналу Магдебурга вже доводити не 

потрібно – зав’язалися справжні дружні відносини, телефонуємо один одному, 

плануємо роботу на наступний рік.  

(чи забезпечено вільний доступ до напрацювань та результатів проєкту, яким чином; чи отримані 

результати проєту продовжать функціонувати, на яких засадах та умовах; чи передбачається подальший 

розвиток та накопичення набутого досвіду; чи передбачається тиражування та мультиплікування 

отриманих результатів; які партнерства вдалося встановити протягом часу підготовки та реалізації 

проєкту, а також поза межами проєкту, які заходи заплановано після закінчення проєкту для поширення 

інформації про проєкт, як грантоотримувач планує ділитися здобутим досвідом) 

 

Косюк В. В.    05 листопада 2020 

(ПІБ    представника                                               

грантоотримувача) 
 (підпис)  (дата заповнення) 

 


