
      

 

 

Україна: двох журналістів, які 

стежили за виборчим процесом 

було викрадено на Луганщині  
 Під час виборів Україні 25 травня та в ніч на 26 травня 

було зафіксовано 4 випадки  фізичного тиску на 

журналістів та 5 випадків цензури. 

 

Під час виборів Україні 25 травня та в ніч на 26 травня було зафіксовано 4 

випадки  фізичного тиску на журналістів та 6 випадків цензури. 

В Луганській області під час трансляції перебігу виборчого процесу  терористи взяли 

у заручники двох журналістів В’ячеслава Бондаренка та стрімера Максима Осовського.  

На блок-посту в місті Щастя під Луганськом терористи затримали журналістів і повезли 

в захоплену ними будівлю луганської СБУ. Журналісти живі і перебувають у цьому 

приміщенні досі. 

В Дніпропетровську Голова комісії перешкоджала стрімеру каналу «112» Антону 

Салюку вести пряму трансляцію з виборчої дільниці у Дніпропетровську. До інциденту, 

виконуючи редакційне завдання, він неодноразово робив включення з цієї дільниці 

упродовж дня та інформував про перебіг виборів. Під час нічного включення до нього 

підбігла голова комісії, вирвала навушники та перешкоджала роботі прямо під час 

прямого ефіру.  

В Миколаєві журналістці інтернет-видання «Корабелов.info» Наталії Бєловій 

перешкоджали проводити відеозйомку процесу підрахунку голосів виборців. Члени 

комісії, побачивши, що журналістка фіксує роботу комісії на відеокамеру, почали 

вимагати припинити зйомку, після чого один із них штовхнув Бєлову, в результаті чого 

пошкодив її камеру, яка впала на підлогу. 

Були зафіксовані і випадки цензури під час виборчого процесу. 

У Волинській області ОВК №23 заступник голови комісії Світлана Демчук не допускала 

журналістів окремих видань, до роботи в ОВК. Свої дії Демчук мотивувала тим, що в 

ЦВК ці видання не зареєстровані. 

У Дніпропетровську кореспондента газети «Точка опори» не пускали на виборчу 

дільницю №121481, що в Ігринському виправному центрі №133 (вул. Бехтєрєва, 5, 

Самарський район). Від кореспондента вимагали дозвіл пенітенціарної служби. 

В Миколаєві члени виборчої комісії та спостерігачі через відеозйомку на дільниці 

вигнали журналіста газети «Де правда» Романа Бабчука, заявивши, що він не має 

права проводити фото та відеозйомку процесу підрахунку голосів виборців.   

В Одесі блогерам проекту «Велика Одеса» заборонили проведення он-лайн 

трансляції. Члени ДВК проголосували за заборону, посилаючись на неіснуючу 

постанову «Про таємницю голосування» та зафіксували це в акті без занесення у 

протокол. 



Голова дільничної виборчої комісії в Сумах намагалася не дозволити позаштатному 

кореспонденту газети «Панорама» Оксані Мальченко бути присутньою у приміщенні 

для голосування під час підрахунку голосів. 

Знімальна група телеканалу ZIK намагалась простежити за підрахунком голосів на 

кількох дільницях у Львові. Однак члени більшості комісій побажали працювати за 

зачиненими дверима.  

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.imi.org.ua і 

www.freedomhouse.org/ukraine-media-watch. 

Даний звіт підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який 
виконує ІМІ за підтримки Freedom House та МЗС Норвегії. 

http://www.imi.org.ua/
http://www.freedomhouse.org/ukraine-media-watch

