
У жовтні основна увага журналіс-
тів проєктів ДП «Мультимедійна 
платформа іномовлення України» 
була присвячена епідемічній ситу-
ації та перебігу вакцинації в Укра-
їні, а також подіям, пов’язаним з 
урегулюванням воєнного конфлік-
ту на сході України.

В Україні,  зокрема, спостерігається 
зростання кількості інфікованих 
коронавірусом. Ситуація в деяких 
регіонах критична: посилюється 
навантаження на медичні заклади 
та персонал. Задля врегулювання 
кризи урядом було введено додат-
кові карантинні обмеження, а також 
розширено вакцинацію. Телеканал 
«Дом» долучився до інформацій-
ної кампанії Міністерства охорони 
здоров’я та розміщував соціальну 
рекламу, присвячену вакцинації. 
Всього було опубліковано 10 віде-
ороликів, які отримали майже 320 
тисяч переглядів, 182 реакції, 52 ко-
ментаря. Додамо, що в умовах вели-
кої кількості людей, що скептично 
ставляться до пандемії та вакцина-
ції, а також активного використан-
ня цієї теми в інформаційних кам-
паніях, вкрай важливим видається 
надання оперативної та збалансо-
ваної інформації, присвяченій цій 
темі. Тож в жовтні було виготовлено 
84 одиниці контенту (майже 900 ти-
сяч переглядів, 4300 реакцій, 1700 
коментарів).

В жовтні спостерігалося загострен-
ня в зоні проведення операції 
Об’єднаних сил, а діяльність місії 

СММ ОБСЄ на непідконтрольній те-
риторії на кілька днів було частково 
заблоковано. В такій ситуації вкрай 
важливо якісно висвітлювати пере-
біг конфлікту та можливі наслідки 
ескалації основній аудиторії теле-
каналу «Дом» — мешканцям ТОТ.

Тож впродовж жовтня було виго-
товлено 72 інформаційних повідом-
лення, які отримали майже 900 ти-
сяч переглядів, 6000 реакцій і 2300 
коментарів. Також було збільшено 
кількість контенту про події на ТОТ 
Донецької та Луганської областей 
(35 одиниць контенту — 455 тисяч 
переглядів, 3650 реакцій, 1200 ко-
ментарів), та підконтрольних уряду 
територій Донбасу (44 інформацій-
них повідомлення — 630 тисяч пе-
реглядів, більше 5000 реакцій, 2000 
коментарів).

Телеканал «Дом» активно займа-
ється розвитком галузі спорту та 
популяризацією здорового спо-
собу життя. Укладено меморандум 
про співпрацю з Федерацією боксу 
України, телеканал виступає інфор-
маційним партнером спортивних 
заходів. Також в жовтні вийшло 25 
одиниць контенту на цю тему (404 
тисячі переглядів, 2100 реакцій, 765 
коментарів).

Традиційно основними темами те-
леканалу «Дом» залишаються: ви-
світлення порушень прав людини 
(19 інформаційних повідомлень — 
285 тисяч переглядів, 1400 реакцій, 
525 коментарів); зовнішня політика 

та відносини з країнами-партне-
рами (32 одиниці контенту — 505 
тисяч переглядів, 3200 реакцій, 1160 
коментарів).

У жовтні на YouTube-каналі про-
єктів телеканалу «Дом» кожне 
відео в середньому мало 14482 
перегляди (це значно більше, 
ніж за попередні періоди), 90 
реакцій, 30 коментарів. 

До того ж, за даними незалеж-
ного моніторингу, у жовтні в 
медіапросторі було 132 пові-
домлення із тезами про телека-
нал «Дом», які мали майже 500 
тисяч контактів із аудиторією, а 
також 600 повідомлень із ци-
туванням телеканалу (3,5 млн 
контактів).

У жовтні також суттєво збільши-
лась кількість переглядів сайту 
телеканалу (включно з прямим 
трафіком, + 191%), особливо з 
основних для ДП регіонів: До-
нецької (+ 204% у порівнянні з 
вереснем), Луганської (+ 147%) 
та Криму (+ 104%) та активність 
читачів на сайті (+ 87%).

Серед найбільш популярних 
матеріалів на сайті — статті з 
корисною для ВПО та мешкан-
ців ТОТ інформацією (термін дії 
карток в «Ощадбанку», вакци-
нація та отримання сертифіка-
тів тощо).

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕЛЕКАНАЛУ «ДОМ» 
У ЖОВТНІ 2021 РОКУ
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ТЕЛЕКАНАЛ «ДОМ» 
ПЕРЕГЛЯДИ YOUTUBE:

ПЕРЕГЛЯДИ YOUTUBE:
МОВЛЕННЯ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА СВІТ

МОВЛЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

Підписники Facebook-
сторінки «Дом»

Відвідувачі сайту kanaldom.tv
стартував із 1.03.21

Перегляди прямого ефіру 
на сайті kanaldom.tv

ВСЬОГО ПРОДУКТИ «ДОМУ» В 2021 РОЦІ В YOUTUBE: 18,9 МЛН ПЕРЕГЛЯДІВ

ВСЬОГО UATV В 2021 РОЦІ В YOUTUBE: 16,7 МЛН ПЕРЕГЛЯДІВ

Потенційне охоплення: 277 млн 
глядачів, для яких російська мова 
рідна або друга рідна.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РІК: 
• Підвищити обізнаність та сформувати лояльне відношення у цільових аудиторій до урядових програм для населення, 

які допомагають реінтеграції.
• Сприяти поверненню мешканців ТОТ Донбасу та Криму до інформаційного простору України.
• Знизити вплив наслідків російської агресії та дезінформаційних кампаній на мешканців ТОТ. 

ТЕЛЕКАНАЛ ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ UATV
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Супутники: Hotbird13C, Türksat3A.

Кабельні мережі в різних країнах 
Європи — 146. 

OTT-платформи — 12

Доступне також мовлення: IPTV, 
VOD-платформи, мережі готелів.

Кабельні мережі: 
Донецька область — 22 мережі 
(зокрема + 4 мережі в березні)
Луганська область — 5 мереж.

Супутник ASTRA4A

33 692

34 064

34 647

36 715

39 575

42 050

43 870

48 575

51 050

54 380

20 тис.
16 тис.
54,5 тис.
103 тис.
280 тис.
376 тис.
255,8 тис.
485 тис.

54 тис.
89 тис.
179 тис.
321 тис.
237 тис.
450 тис.

ЗВІТ ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА 
ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ». ЖОВТЕНЬ 2021 РОКУ

ВСЬОГО КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДІВ ПРОДУКТІВ ДП 
ТІЛЬКИ В YOUTUBE ЗА 10 МІСЯЦІВ — 35,6 МЛН

2021 рік YOUTUBE «ДОМ» «УТРО ДОМА» БЛОГИ О ДОНБАССЕ БЛОГИ О КРЫМЕ

Січень 1,2 млн

Лютий 1,4 млн

Березень 1,1 млн 145 тис. 240 тис. 106 тис.

Квітень 1,1 млн 123 тис. 130 тис 122 тис.

Травень 1,1 млн 70 тис. 129 тис. 117 тис.

Червень 1,2 млн 74 тис. 192 тис. 123 тис.

Липень 1,4 млн 127 тис. 151 тис. 152 тис

Серпень 1,7 млн 140 тис. 156 тис. 132 тис.

Вересень 1,8 млн 145 тис. 235 тис. 145 тис.

Жовтень 2,8 млн 235 тис. 280 тис. 210 тис.

ВСЬОГО 14,8 млн 1,1 млн 1,5 млн 1,1 млн

2021 рік UATV/RU UATV/ENG UATV/Арабська

Січень 281 тис. 391 тис. 698 тис.

Лютий 283 тис. 897 тис. 371 тис.

Березень 517 тис. 870 тис. 1 млн

Квітень 553 тис. 367 тис. 1 млн

Травень 612 тис. 605 тис. 540 тис.

Червень 634 тис. 340 тис 846 тис.

Липень 670 тис. 241 тис. 611 тис.

Серпень 710 тис. 212 тис. 603 тис.

Вересень 715 тис. 193 тис. 710 тис.

Жовтень 1 млн 175 тис. 475 тис.

ВСЬОГО 5,9 млн 4 млн 6,8 млн.


