
      

 

 

Україна: на Сході масово 

вимикають українські телеканали  

 У період з 10 по 16 травня в Україні найбільшу 

кількість порушень зафіксовано у категорії «Фізична 

агресія» - 15 випадків. 

7 випадків фізичної агресії здійснено у Донецькій області. 

Почастішали випадки обстрілів. Знімальна група «5 каналу» потрапила під обстріл під 

час нападу озброєних терористів на блокпост Національної гвардії на в'їзді до 

Маріуполя (Донецька обл.). Сепаратисти у Слов'янську вночі обстріляли з мінометів 

телевежу. Було здійснено блокування озброєними сепаратистами приміщення 

телевежі у Краматорську та озброєні напади на «Радіо Ера ФМ»,  де працівників 

донецького телецентру Концерну РРТ змусили вимкнути передавач. Через погрози 

сепаратистів підпалити редакцію газети та сайту «Привет/Новости Краматорска» 

випуск видання зупинено. Кореспондента російської опозиційної газети «Новой 

Газеты» Павла Канигіна викрали в Артемівську Донецької області. Журналістам, які 

працюють на Донбасі та відмовляються підкорятися керівництву самопроголошеної 

Донецької народної республіки, бойовики погрожують розправою. 

В Артемівську припинили трансляцію телеканалів «1+1» і «ТЕТ», а також телеканалу 

«ТЕТ» у Костянтинівці Донецької області. 

У групах прибічників сепаратистів у соціальній мережі «ВКонтакте» з’явилися заклики 

вчинити розгром редакції газети «Вечірня Макіївка», але до активних дій вони не 

перейшли. Була зафіксована DDos атака на сайт Інтернет-видання «ОстроВ», яка 

тривала близько трьох днів.  

У Донецьку на «референдумі» щодо незалежності «Донецької народної 

республіки», який 11 травня проводили сепаратисти, українським журналістам не 

дозволяли проводити фото- та відеозйомку. 

В Луганську зафіксовано 2 випадки фізичної агресії, 7 випадків цензури та 1 інтернет-

тиску.  

Зник журналіст газети «Неделя плюс» Володимир Старцев. Через погрози викрадення 

журналістів сєверодонецького сайту «Мой город», редакція інтернет-ресурсу 

тимчасово припинила свою діяльність на території Луганської області. Місцевий 

оператор кабельного телебачення «ТРК Луч» у своїй мережі вимкнув українські 

телеканали «ICTV», ТРК «Україна», «СТБ», «1+1», канал «112», «5 канал» та канал 

«24».  У Северодонецьку Луганської області місцевий оператор кабельного 

мовлення компанія «Вокар-Холдинг», яка пов’язана  з Lanet, на вимогу  штабу армії 

Південно-Сходу перестала ретранслювати два українських телеканали – «5 канал» і 

«ТВі». 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ato_v_slovyansku_video_1936476
http://sever.lg.ua/
http://sd.ua/lanet
http://sdonetsk.lanet.ua/


Випадки фізичної агресії проти журналістів зафіксовано в Криму. «Кримська 

самооборона» здійснила напад на журналістів Кримського інформаційного агентства та 

газети «Кримський телеграф». «Кримська самооборона» прийшла до редакції «Центру 

журналістських розслідувань» з вимогою покинути приміщення в Палаці профспілок, 

що у Сімферополі. 

В Одесі один випадок фізичного тиску. В місті Котовськ Одеської області здійснено 

напад на місцевого журналіста Олександра Якошенка, котрий працює під псевдонімом 

Сергій Левітаненко. В результаті нападу він зазнав побиття, його квартиру було 

підпалено, техніку та документи знищено. 

У Львові на мітингу біля Львівської обласної держадміністрації невідомий чоловік із 

символікою ВО «Свобода» погрожував фотокореспонденту ZIK Роману Балуку 

знищити техніку, якщо той не припинить фотографувати. 

Голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех подала до суду на газету «Експрес» 

із вимогою спростувати звинувачення її у причетності до масового вирубування лісів на 

Львівщині. 

В Ужгороді Головний редактор інтернет-видання «Закарпаття онлайн» Олег Диба 

заявив про те, що на нього чиниться тиск із боку представників правоохоронних 

органів та одного з впливових місцевих бізнесменів. 

У Сумах кандидат на посаду мера міста Руслан Богданович погрожує судом 

редактору газети «Панорама» Євгену Положію. 

 
 

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. 

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

