
      

 

 

Україна: журналісти стали 
мішенями для сепаратистів 

• У період з 2 по 9 травня 2014 року  найбільшу 
кількість порушень зафіксовано у категорії “Фізична 
агресія” –  19.  

• На Сході України зафіксовано журналістів-біженців. 

 
9 випадків фізичної агресії здійснено у Донецькій області. 
У м. Констянтинівка сепаратисти захопили журналістів англомовних медіа Buzzfeed, 
SkyNews та CBS. Здійснено 6 збройних нападів. У Слов'янську сепаратисти напали на 
знімальну групу ICTV (вони зупинили авто та погрожували зброєю, відібрали апаратуру 
та власне майно знімальної групи). Також сепаратисти напали на приміщення редакції 
газети "Горняк" міста Торез та на приміщення редакції газети «Провінція» у м. 
Костянтинівна, також напад скоєно ТРК «Донбас» та на приміщення редакції 
телеканалу «Юніон». Скоєно напад на дачу головного редактора Інтернет-видання 
«ОстроВ» Сергія Гармаша.  

 
В Одесі зафіксовано 5 випадків  фізичної агресії проти журналістів.  
Особливою жорстокістю вразила ситуація в Одесі. Жінку-журналістку інтернет-видання 
«Таймер» Анну Левченко було закидано камінням, коли вона висвітлювала  сутичку 
проросійських та проукраїнських сил. 
Під час виконання професійних обов’язків 3 журналістів отримали кульові поранення -  
журналіст інтернет-видання «Думська net» Олег Констянтинов, журналіст інтеренет-
видання «Таймер» Антон Дунценко, журналіст «Інформаційний Центр» Петро Ракул. 
 
Випадки фізичної агресії зафіксовано в Луганську, Дніпропетровську, Миколаєві. 
Проросійські активісти перешкоджали роботі журналістки інтернет-видання “Політика 
2.0” Дарині Шаталовій. Невідомі стріляли в бік будинку співвласника місцевої 
незалежної телерадіокоапаніїї ІРТА, депутата міськради від Партії Регіонів Романа 
Ландика. У Стаханові Луганської області постраждала кореспондентка тижневика 
«Телегазета» Світлана Євсєєва. На блок-посту біля м. Підгороднє (під 
Дніпропетровськом) добровольці штабу національного захисту перешкоджали блогеру 
В'ячеславу Поєзднику "ЗОВ" (zovzakona.org), коли він знімав. У Миколаєві група 
учасників проросійського мітингу накинулись на знімальну групу телеканалу «СТБ» та 
перешкоджали їх роботі. 
 
У Львові зафіксовано випадок перешкоджання роботі журналіста під час зустрічі 
кандидата в президенти України Юлії Тимошенко з виборцями. Журналісту інтернет-
видання «Zaxid.net» Данилу Мокрику перешкоджав проводити відеофіксацію нападу 



на одного з учасників зустрічі фотограф з офіційного пулу Тимошенко Олександр 
Прокопенко. 
 
У Криму відмічається поділ ЗМІ на «своїх і чужих».  Медіа, що критично ставляться до 
самопроголошеної кримської влади, не отримують акредитації на засідання органів 
місцевого самоврядування, представники влади не надають їм інформації та 
коментарів. 
 
Один випадок  непрямого тиску зафіксовано в Миколаєві. В соціальній  мережі 
"Вконтакте" (http://vk.com/club65330119) в групі "СМЕРШ Украина" під заголовком 
"Мрази Николаева" невідомі розповсюдили персональні дані двох миколаївських 
журналістів -  редактора інтернет-видання "НикВести" Олега Деренюги та журналіста 
інтернет-видання "Преступности.НЕТ" Андрія Лохматова разом даними депутатів та 
активістів. 
 
На Сході України з’являються журналісти-біженці, які змушені переїздити в інші 
регіони задля власної безпеки. З початку травня зафіксовано два таких випадки.  
 

 
 

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.imi.org.ua і 
www.freedomhouse.org/ukraine-media-watch. 

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