
      

 

 

Україна: порушення свободи 

слова рівномірно зафіксовано 

майже на всій території держави. 

 У період із 7 по 13 червня в Україні кількість порушень 

у категорії «Фізична агресія» переважає над усім 

іншими категоріями – 9 випадків. 

 

Порушення свободи слова в категорії «Фізична агресія»: 

У Вінниці від журналістки газети «33-й канал» Людмили Кліщук, яка фотографувала ремонтно-

реставраційні роботи, один з будівельників у брутальній формі вимагав залишити місце 

зйомки. 

У Дніпропетровську виник конфлікт між журналісткою однієї з всеукраїнських газет та 

представником штабу національного захисту через фотозйомку біженців: їй перешкоджали 

фотографувати. Редакторка порталу «Dnepr.com» Марина Давидова заявляє про тиск і погрози.  

У Луганську люди з автоматичною зброєю викрали редактора газети «Сердита газета» Василя 

Сердюкова і його сина, фотографа Євгена.  

Журналістці сумської газети «Данкор» Олені Адаменко спалили автомобіль. 

В Івано-Франківську кореспондентку та редакторку інтернет-видання «Репортер» Наталію 

Джулай виштовхали із приміщення «Лото Клубу» та погрожували фізичною розправою. 

В Одесі невідомі чоловіки напали на знімальну групу телеканалу «Перший міський» на пляжі 

«Отрада» – спеціальну кореспондентку Марію Ковальову та відеооператора служби новин 

Сергія Самойлова під час зйомок розслідування про платні закриті пляжі. 

У категорії «Цензура. Доступ до інформації» зафіксовано такі випадки: 

Кам’янець-Подільський виконавчий комітет міської ради не допустив на своє засідання 

кореспондента «Незалежного громадського порталу». 

«Луганське кабельне телебачення» ретранслює телеканал «1+1», але постійно вимикає 

випуски новин українського каналу. 

В  Сімферополі кореспондентів та оператора кримського інтернет-видання «Центр 

журналістських розслідувань» не пустили на засідання Ради міністрів Криму, не дивлячись на 

неодноразові спроби отримати акредитацію напередодні. 

У Черкасах фотокореспонденту газети «Вечерні Черкаси» Ігорю Єфімову працівники міліції та 

член територіальної виборчої комісії забороняли знімати у приміщенні, де знаходилася ТВК.  

Депутатської Рівненської міської ради попросив журналіста Рівненсько-волинського 

інформаційно-аналітичного порталу «4 влада» покинути засідання спеціальної комісії. 

Категорія «Інтернет-тиск». 

Сайти Закарпатської області Мукачево.net та Закарпаття Онлайн зазнають хакерських нападів.  

http://mukachevo.net/
http://zakarpattya.net.ua/


Відбулася реакція прокуратури задля захисту свободи слова. 

Слідчий відділ прокуратури Черкаської області зареєстрував кримінальні провадження за 

фактами перешкоджання працівниками міліції законній професійній діяльності журналістів під 

час висвітлення акцій протесту.  

 

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

