Січень, 2017
1. Лишик Вікторія
«Life Info», «Антикорупційний вісник», Дрогобич, Львівська область
Струс мозку, черепно-мозкова травма, кров із носа, побитий фотоапарат – такі
наслідки побиття журналістки бухгалтером комунального підприємства. Інцидент стався 4
січня у Дрогобичі.
4 січня Адвокат, засновник ГО «Правова авто допомога» Світлана Ловінська
звернулася до журналістів по допомогу: двері її офісу, який вона орендує у дрогобицькому
КП "Туристичний комплекс "Дрогобич" (донедавна – готель "Тустань"), виявилися
опечатаними та закріплені шурупами. Впродовж огляду місця події Світлана Степанівна
запросила журналістів завітати до юриста комунального підприємства Олега Проця за
поясненнями, бо директора на робочому місці не було. Під час суперечки між двома
юристами з питання неправомірного перешкоджання Світлані Ловінській адвокатської та
громадської діяльності, яка виникла у бухгалтерії підприємства, головний бухгалтер Тетяна
Федорова у присутності співпрацівників, правоохоронця та запрошених осіб несподівано
напала на журналістку Вікторію Лишик, яка фіксувала події на свій фотоапарат. У результаті
сутички головбух нанесла удари по обличчі журналістки Вікторії та вихопила з її рук
фотоапарат.
Інформують ЗМІ:
http://droginfo.com.ua/content/view/7799/
http://lifeinfo.com.ua/2017/06/06/u-drogobychi-sudytymut-buhgaltera-yaka-pobylazhurnalistku.html
У коментарі НСЖУ 18 липня 2017 р. Вікторія Лишик повідомила, що чергове
судове засідання у цій справі призначене на 1 вересня. Скаржиться, що у прокуратурі до неї
поставилися упереджено. Пов’язує це із тим, що проводила журналістське розслідування
щодо корупційних дій керівництва КП «Туристичний комплекс «Дрогобич».

«Процесуальний прокурор чинив моральний тиск на мене та моїх свідків, обзивав,
говорив, що у мене «біла гарячка» і мені треба до психіатра! – обурюється пані Вікторія. –
Присутній в кімнаті правоохоронець також давав неправдиві свідчення. А бухгалтер
Федорова звинувачувала у тому, що це не вона на мене напала, а я на неї! Людина мені
розбила фотоапарат, накинулася з кулаками і ще звинувачує!» Відповідне звернення
журналістка написала на імя голови Львівської ОДА, де просить сприяння в справедливому
розгляді справи.

2. Мохно Анна
1+1, Рівне
У Рівному під час зйомки сюжету про закупівлю оргтехніки за завищеною ціною
невідомий напав на знімальну групу ТСН. За словами кореспондента Анни Махно, сюжет
знімався на території Бабинської об'єднаної територіальної громади. Знімальна група ТСН
відправилась до підприємця, який і продав техніку громаді. Чоловік, який представився
поліції Миколою, категорично відмовився коментувати процес продажу. Він штовхав
журналістку і оператора. Після того, як камера була увімкнена, чоловік продовжував свої
агресивні дії. Як зазначила Анна Махно, на місце була викликана група поліції.
Інформують ЗМІ:
https://tsn.ua/ukrayina/u-rivnomu-napali-na-znimalnu-grupu-tsn-yaka-rozsliduvalasumnivni-zakupivli-860405.html
https://tsn.ua/video/video-novini/u-rivnomu-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-napadna-zhurnalistiv-tsn.html
http://radiotrek.rv.ua/articles/11_poshyryuie_nepravdu_pro_rivne_ta_rivnenshchynu_6_foto
_212097.html
https://1plus1.ua/tsn/novyny/popri-pogrozi-tsn-prodovzue-rozsliduvati-spravu-sumnivnoizakupivli-orgtehniki-na-rivnensini
У коментарі НСЖУ 17.07.2017 р. Анна Мохно розповіла: «Коли ми прийшли до
підприємця, чоловік взяв мене за барки, почав виштовхувати. Оператор поки включав
камеру, щоб зняти, він відійшов у інший бік. Це стало основним: немає відео, значить немає
нічого. Але ж як тоді бути газетярам? Нас викликали у відділок, допитали, на цьому все і
закінчилося. Допитали формально, складу злочину не побачили. Після цього погроз на мою

адресу не було, але таке в нас трапляється нерідко. І жодна справа не мала продовження.
Колись, я ще тоді працювала на іншому каналі, теж було кілька випадків перешкоджання.
Кілька років тому у нас душили оператора одного з каналів, але й там не побачили складу
злочину. У всіх таких справах правоохоронці не знаходять складу злочину.»

3. Медяник Сергій
Сайт «Стоп корупція» (Київ)
21 січня Анатолій Остапенко, ріелтор, який шляхом шахрайства привласнив квартиру
учасника АТО, напав на знімальну групу "СтопКору". Журналісти навідали чоловіка у його
домівці, щоб отримати коментар щодо схеми, за якою йому вдалось переоформити на себе
двокімнатну квартиру захисника України. Остапенко облив журналіста водою та вдарив
кулаком у відеокамеру.
Повідомляють ЗМІ:
http://stopcor.org/rieltor-yakiy-privlasniv-kvartiru-biytsya-ato-napav-na-zhurnalista/
17. 07. 2017 р. у коментарі НСЖУ Сергій Медяник повідомив, що написав заяву у
поліцію, але справа не була відкрита. «У нас таких стичок по три штуки на тиждень, я уже і
сам не слідкую за розслідуваннями подібного. Поліція і прокуратура подібні справи
зливають».

4. Кантоністова Аріна
Видання Вінниця.інфо
21 січня псевдожебрачка накинулася з лайкою та кулаками на журналістку видання
Вінниця.info. Жінка під виглядом старенької бабусі жебракувала у Вінниці біля ринку «Урожай».

Повідомляють ЗМІ:
http://pda.vinnitsa.info/news/psevdo-zhebrachka-yaku-v-chergove-vikrili-bilya-urozhayunakinulas-na-zhurnalistku.html
https://www.youtube.com/watch?v=3JLwWILVYtU

У коментарі НСЖУ Аріна Каноністова повідомила, що не постраждала, вона
співпрацювала з цього питання з поліцією.

5.Олена Соболенко
Сайт DDK (Покровськ Донецька область).
25 січня у Покровську Донецької області проходив мітинг на підтримку мера міста
Руслана Требушкіна. На мітингу прихильники мера побили журналістку сайту DDK Олену
Соболенко, яка останні кілька місяців висвітлювала діяльність мера.
Повідомляють ЗМІ:
http://24tv.ua/zhurnalistku_pobili_na_mitingu_prihilniki_mera_na_donechchini_n775031
http://ddk.dn.ua/news/article/17895/
26. 07. 2017 р. у коментарі НСЖУ Олена Соболенко повідомила: «Після мітингу я
подала заяву в поліцію. 5 місяців мене ніхто не викликав, у червні викликали, якраз на День
журналіста. До них надійшло пояснення від громадянки Грицутіної, яка, власне, на мене і
напала, про те, що вона мене не знає, що показала на мене мовляв, за те, що я була в яскравій
куртці. Справу закрили через те, що я тоді всього 5 місяців працювала на інтернет-сайті, не
була членом Спілки журналістів, не мала відповідно посвідчення і нібито не є журналістом.
Тобто поліція не вжила ніяких заходів. Також під час самого нападу вони стояли і
спостерігали, а вже коли мене почали бити сумкою по спині і штовхати, тоді правоохоронці
відгородили від нападників».

6. Володимир Рибалкін
«Стопкор», Святогірськ Донецької області
25 січня на засіданні виконавчого комітету Святогірської міської ради було
застосовано фізичну силу до журналіста порталу «СтопКор» і активіста Володимира
Рибалкіна. Інцидент стався через те, що журналіст прийшов із камерою на засідання та хотів
здійснити зйомку.
Інформують ЗМІ:

http://stopcor.org/na-donechchini-zdiysnili-napad-na-zhurnalista/
http://slavinfo.dn.ua/novosti/626498
У коментарі НСЖУ 15.07. 2017 року Володимир Рибалкін каже: «Виконком був
завжди закритим для будь-кого в місті, бо там вирішувалися питання, які влада не хотіла б
висвітлювати. Міський голова збирає виконком у своєму кабінеті, хоча це суперечить
регламенту. А оскільки регламентом передбачено, що якщо в залі немає місць для
спостерігачів, то заходити не можна. Відтак, і проводиться воно в кабінеті, щоб ніхто
«зайвий» не зайшов. Я прийшов із камерою, один із членів виконкому кинувся на мене,
почав виштовхувати в двері. Я викликав поліцію, написав заяву. Слідчий направив її до
Словянської прокуратури, але досі прокуратура не виносить підозру. Відправляє справу
назад до слідчого, просить ще дослідити – то чи бачили члени виконкому посвідчення у мене
і дату на посвідченні, чи була акредитація, і тому подібне. Уже вп’яте повертається і досі
ніякого результату».
Як каже Володимир Рибалкін, за останній час це перший інцидент у міськраді, бо
досі просто ніхто з журналістів не «набирався нахабства» туди іти.
«Я моніторю справи по 171 статті, то взагалі не знаходжу порушених справ. Але це не
зупиняє, я незалежний і буду добиватися свого», – коментує Рибалкін.

Лютий, 2017
7. Нанн Крістофер
Великобританія
2 лютого під час обстрілу міста Авдіївка Донецької області поранення обличчя
отримав іноземний фотожурналіст.
Інформують ЗМІ:
http://detector.media/community/article/122791/2017-02-02-v-avdiivtsi-poranenoinozemnogo-fotozhurnalista-dopovneno/
У серпні журналіст повідомив, що повернувся на Донбас. Про це він написав у
Twitter.
«Я і Вова повернулися на Донбас. Ми побували на пінній вечірці на День шахтаря
минулої ночі у Покровську», – повідомив фотокор.

8. Гапич Євген
Івано-Франківщина
3 лютого у Печеніжинській ОТГ під час наради з перевізниками між журналістом
Євгеном Гапичем та депутатом Івано-Франківської облради Дмитром Лащуком виник
конфлікт. Журналіст стверджує, що коли вийшов у фойє «поговорити» з депутатом, той
вдарив його у живіт.
Інформують ЗМІ:
https://dzerkalo.media/na-kolomiyshhini-deputat-oblradi-vdariv-zhurnalista/
У коментарі НСЖУ 4.09.2017 р. Євгеній Гапич повідомив: «Зараз справу мають
передати до обласної прокуратури, де вони вирішать, чи передавати до суду».
За його словами, до слідчого викликали два рази. «Це все довго триває», – повідомив
він.

9. Знімальна група телеканал «ZIK», програма «Лікарські таємниці»
10.02.2017 завідувач пологового відділення Бориспільської центральної районної
лікарні напав на знімальну групу проекту «Лікарські таємниці», що виходить на телеканалі
«ZIK», завдавши тілесних ушкоджень журналістам та оператору. Також він зламав
освітлення від камери.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://zik.ua/news/2017/02/09/u_boryspoli_zaviduvach_pologovym_viddilennyam_napav_n
a_zhurnalistiv_likarskyh_1040793
https://www.youtube.com/watch?v=nQZCVMwkHlg
https://112.ua/avarii-chp/policiya-rassleduet-napadenie-na-telezhurnalistov-v-roddomeborispolya-371047.html
У коментарі НСЖУ 8.08.2017 журналісти телеканалу повідомили: «По цьому
випадку ще триває розслідування, у лікарні на консиліумі цьому лікарю була винесена
догана. Після двох доган, головний лікар має право його звільнити».

10. Куропятник Володимир, редактор ТРК «Рудана», Кривий Ріг,
Дніпропетровська область
13.02.2017 журналіста жорстоко побили біля його будинку, матеріальних цінностей
(гаманець, телефон інше) не забирали. Перед тим на адресу іншого журналіста цього ж
видання надходили погрози від невідомого.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://rudana.com.ua/news/zhorstoko-pobyly-pracivnyka-trk-rudana
http://krlife.com.ua/news/v-krivom-roge-izbili-zhurnalista-trk-rudana-foto
04.08.2017 у коментарі НСЖУ Володимир Куропятник повідомив: «З тих пір минуло
більш, як півроку. Жодних новин з приводу нападу на мене в слідчих немає. Не вірю, що
кривдників знайдуть, спустять усе «на гальмах», а за два роки й узагалі закриють справу.
Цим вже не переймаюся, навіть не звертаюся до слідчого за інформацією. Просто відпустив і
забув».

11. Трегубенко Сергій, журналіст і блогер у м. Мена Чернігівської
обл.
18.02.2017 р. на Сергія Трегубенка скоїв напад місцевий житель, якому не
сподобалося, що журналіст проводить зйомку. Чоловік побив камеру журналіста.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/menska-femida-zakrila-ochi-u-spravinapadu-na-zhurnalista-tregubenka-video-63382
08.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Сергій Трегубенко повідомив: «Після інциденту
написав заяву до поліції, там відмовили у відкритті кримінальної справи через відсутність
складу злочину. Напад назвали дрібним хуліганством і з кривдника стягнули щось близько
50 грн штрафу. Та на цьому зупинятися не став, звернувся до прокуратури та слідчого судді.
Справу так само не відкрили. Така поведінка правоохоронців зумовлена впливом двох
представників Радикальної партії, з якими пов'язаний чоловік, що накинувся на мене».

12. Понежа Володимир, журналіст «КНК Медіа», Полтава
21 лютого на сесії Зіньківської райради голова райради вдарив журналіста, коли той
встановив у сесійні залі відеокамери для зйомки. У результаті інциденту Володимир Понежа
отримав тілесні ушкодження, з якими звернувся до Зіньківської амбулаторії за медичною
допомогою та фіксуванням факту побиття.
Інформують ЗМІ:
https://poltava365.com/golova-rajradi-na-poltavshhini-pobiv-zhurnalista.html
4.08.2017 у коментарі НСЖУ Володимир Понежа повідомив: «Днями був у слідчого,
справа з місця не просувається, хоча минуло вже півроку. Усіляко намагаються довести, що я
не є журналістом. Та й взагалі зводять до того, що побиття під час виконання службових
обов’язків – було лише невеличким хуліганством і штурханиною. Здаватися не збираюся,
зібрав документи (грамоти й подяки за мою роботу, як журналіста), тож буду доводити, хто я
є. Планую опублікувати відеозапис свідка цієї події голови Зіньківської РДА, який погодився
на камеру розповісти правду про ті події.

13. Кудряшова Наталія, журналіст програми «Ревізор», телеканал
«Новий», Київ

21 лютого в одному з харківських супермаркетів перешкоджали журналістській
діяльності знімальної групи програми «Ревізор. Магазини». Автори проекту повідомили, що
стали жертвами нападу «тітушок», була спроба зачинити ведучу у морозилці магазину.
Повідомляють ЗМІ:
http://newsroom.kh.ua/news/stalo-izvestno-v-kakom-magazine-revizora-pytalis-zaperet-vmorozilke
Для з’ясування обставин, за адресою інциденту виїжджала слідчо-оперативна група
Слобідського відділу поліції міста Харкова. Слідчим було відкрито кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)
Кримінального кодексу України.

14. Терзі Ксенія, кореспондент «Думская ТВ», Одеса
24.02.2017 на журналістку напала група любителів радянських свят, які зібралися для
покладання квітів Невідомому солдату. Одна з жінок почала бити журналістку букетом
квітів.
Повідомляють ЗМІ:
http://dumskaya.net/news/agressivnye-lyubiteli-sovetskih-prazdnikov-hlest-069024/
07.08.2017 у коментарі НСЖУ Ксенія Терзі розповіла: «Заяву я не писала. Але
інцидентом зацікавився начальник одеської нацполіції Дмитро Головін. Після того, як він
побачив сюжет на Думській ТВ, почали справу. На даний момент ніяких зрушень. Головін
кілька місяців тому запевнив, що вона в прокуратурі».

Березень, 2017
15. Знімальна група «ТСН», 1+1, Київ
5 березня, під час зйомок будинку співачки Світлани Лободи на знімальну групу
телеканалу «1+1» зі зброєю напали охоронці співачки. Автомобіль знімальної групи
"Українських сенсацій" був заблокований двома машинами охорони співачки, у одній з яких
був чоловік зі зброєю. Демонструючи пістолет і молоток, троє охоронців погрожували
прострілити коліно водієві телеканалу «1+1», після чого насильно відібрали усі записуючі
відеоприлади, а саме відеокамеру та машинний відеореєстратор.
Повідомляють ЗМІ:
https://tsn.ua/glamur/ohoronci-spivachki-svitlani-lobodi-napali-na-zhurnalistiv-telekanalu-11-891195.html
У коментарі сайту «Детектор медіа» юрисконсульт «1+1» медіа Володимир
Тарасюк повідомив, що провадження закінчено та справу передано до суду. В той же час
ресурс повідомляє, що адвокати співачки подали до суду на ведучого програми Олександра
Дубінського за розповсюдження конфіденційної інформації.
http://detector.media/medialife/article/126795/2017-06-08-po-faktu-deistvii-aleksandradubinskogo-zaregistrirovano-ugolovnoe-delo-advokat-okhrannika-svetlany-lobody/

16. Знімальна група програми «Наші гроші» (журналіст Остапенко
Анатолій), виходить на «24 канал» та «UA:Перший», м. Київ
17.03.2017 р. під час зйомок біля будинку голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля
на знімальну групу «Наші гроші» напав охоронець. Чоловік, вийшовши з машини та не
представившись, ногою вибив з рук оператора пульт від квадрокоптеру.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://bihus.info/ohorona-golovi-zaporizkoi-oda-napala-na-znimalnu-grupu-nasih-grosei
https://bihus.info/golova-zaporizkoi-oda-bril-napisav-na-nasi-grosi-zaavu-v-policiu

11.08.2017 р. у коментарі НСЖУ ведучий програми Денис Бігус повідомив:
«Охорона напала на мого колегу Анатолія Остапенка. Заяву Анатолій до поліції написав,
проте після того слідчий не телефонував і не повідомляв, як просувається розслідування».

17. Шелепа Валерій, редактор видання «Бердичів діловий»,
Житомирська обл.
Невідомі побили редактора опозиційного до місцевої влади видання «Бердичів
діловий» Валерія Шелепу.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://www.zhitomir.info/news_164511.html
https://zt.20minut.ua/Kryminal/u-berdichevi-pobili-golovnogo-redaktora-saytu-berdichivdiloviy-valeri-10595229.html
http://www.berdychiv.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7/
http://nsju.org/index.php/article/6227
15.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Валерій Шелепа повідомив: «До поліції звернувся,
але винних знайти не вдалося. Хоча були свідки, номер машини, з якої вийшли нападники та
інша інформація, якої слідчим для розкриття справи забракло. Але вистачило мені:
самотужки провів розслідування і знаю, хто замовив напад на мене – це народний депутат. У
наші країні, на жаль, коли справа торкається народних депутатів, поліція чомусь стає
безсилою».

18. Крижанівський Олександр, 24 канал
27.03.2017 р. у житомирській ветеранській організації напали на журналіста. Він
викликав поліцію.
Інформують ЗМІ:
http://www.zhitomir.info/news_164608.html
http://zhzh.info/news/2017-03-27-31722

07.08.2017 у коментарі НСЖУ Олександр Крижанівський розповів: знімав сюжет
про діяльність подібних громадських організацій, які по суті пропагують «русский мир».
«Вони орендують приміщення за 1 гривню. Але діячі цього ветеранського об’єднання
пропагують «ліві» ідеї, не дотримуються Закону про декомунізацію. У них там на стінах
георгіївські стрічки, радянська символіка. Я просто зайшов у приміщення, щоб показати, що
там відбувається. Оскільки в законі передбачено, що громадська організація є відкритою і
публічною, то мав на це цілковите право. Але голова ветеранської організації пан Олександр
Защітніков мав на це іншу думку. Мовляв, мене туди підіслали. Кинувся і почав штовхати та
виривати камеру».
Журналіст викликав поліцію. Декілька разів, як каже Олександр Крижанівський, його
викликав слідчий – хоча і не той, що вів справу.
«Я знаю, що слідчим у моїй справі була жінка, а слідчі дії проводив якийсь чоловік.
Далі жодних повідомлень не було. Аж у липні я дізнався, що справу закрили ще місяць тому.
Про це розповів мій колега, який працює в організації «Інститут масової інформації» і
моніторив справу. Йому надійшла така відповідь на запит».

Квітень, 2017
19. Поліщук Людмила
33 канал, Вінниця
7 квітня на черговій сесії сільської ради Агрономічного виштовхували вагітну
журналістку газети 33 канал, яка хотіла висвітлювати сесію. На сесії мали розглядати
важливі земельні питання, зокрема, про виділення ділянок для атовців Вінниці та 40 гектарів
– для Донецького університету. Напередодні кореспондент зв’язалася із секретарем сільської
ради Іриною Бербець і повідомила, що хоче бути присутня на сесії. Місцеві жителі її
виштовхали і закрили двері шваброю.
«А хто ви така?», «Ми вас не запрошували!» — почали кричати вони і перегородили
дорогу до кабінету сільського голови, де вже розпочалася сесія. Пояснюю, що журналіст,
показую посвідчення, але це нікого не зупиняє. Більше того – мене оточили кремезні
чоловіки, один з них у камуфляжі, і почали витягувати за руки з коридору сільради... А в
спину штовхати ті ж самі жіночки, які тримали оборону дверей кабінету голови… Не знаю,
що зі мною було б далі, якби тут не з’явився водій, який привіз мене в Агрономічне і чекав у
машині, а коли почув галас у сільраді, одразу прибіг на допомогу… В його присутності запал
мужиків, що тягалися із жінкою (я ще й при надії…), притих, але жіноча половина охорони
не здавалася. Вони таки виштовхали мене за двері і зачинилися зсередини шваброю…» –
повідомила тоді колегам журналістка.
Повідомляють ЗМІ:
http://33kanal.com/vinnichchina/vagitnu-korespondenta-33-go-kanalu-shtovkhala13597.html
http://aferist.org/chomu-iz-sesi%D1%97-agronomichno%D1%97-silsko%D1%97-radizrobili-zakritij-mizhusobchik-korespondentu-vdalosya-tudi-potrapiti-tilki-z-policiyeyu/
14.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Людмила Поліщук повідомила: «Я написала заяву у
поліцію, було відкрито кримінальне провадження за с. 171. Кримінального кодексу.
Змінилося три слідчі. Третій слідчий менше місяця тому приїхав до мене і сказав, що в цій
справі все одно я нічого не доб’юся, а його не пускають у відпустку, поки він справу не
закриє. І я добровільно погодилася на закриття справи, бо вже пройшло багато часу. Мене
викликали давати свідчення. Коли стався інцидент, я була на 7-му місяці вагітності, вже
народила малюка, а справа все тривала, в мене вже не було можливості займатися цим.
Можливо, якби була не в декреті, то таки б домагалася покарання. Мені говорили, що

шукатимуть тих людей, які мене штовхали. Але я так розумію – це вплив сільського голови
Агрономічного – він дуже впливова людина, і можливо, це була його вказівка – не пустити
мене на сесію. Хоча, звісно, довести цього я не можу. Ніхто не залишився покараним».

20. Юрченко Аліса та оператор Рустам Рашидов
«Наші гроші», Київ
10 квітня на знімальну групу програми "Наші гроші" напав один з охоронців елітного
містечка під Харковом і, схопивши оператора за горло, силою забрав планшет. Пізніше
чоловік зізнався, що передав планшет охороні нардепа Ігоря Котвіцького. На місце прибула
поліція, але відмовилася затримувати нападника.
http://detector.media/community/article/124992/2017-04-10-nashi-groshi-zayavlyayut-pronapad-na-zhurnalistiv-pid-chas-ziomok-elitnoi-nerukhomosti-pid-kharkovom/
https://bihus.info/ohorona-nardepa-napala-na-znimalnu-grupu-nasih-grosei-u-harkivskiirublovci-policia-bezdie?utm_source=eSputnikpromo&utm_medium=email&utm_campaign=Term%D1%96novo_v%D1%96d_Bihus.Info&utm_
content=208115655
http://www.pravda.com.ua/news/2017/04/10/7140826/
У коментарі НСЖУ 11.08. 2017 р. Аліса Юрченко повідомила, що ще на місці
поліція не відреагувала належним чином на заяву журналістів. Бачачи нападника на
території котеджного містечка, представники карного розшуку не стали його затримувати та
відмовилися давати пояснення журналістам. Не було належним чином задокументовано
справу у райдвідділку, куди журналісти надали відеозапис розмови з нападником, який
зізнався, що планшет передав охороні Котвіцького.
«Кілька днів тому від представника «Інституту масової інформації» мені стало відомо,
що наше кримінальне провадження ніби закривають. Мені дали контакти прокурора Дмитра
Овчаренка, який у розмові зі мною сказав, що провадження уже закрито. Та й відкривалося
не з статтею про напад на журналістів, хоча ми не раз наголошували, що ми журналісти,
показували посвідчення. Але справу кваліфікували за статтею «Грабіж» і закрили, бо нібито
у нападника не було мотиву особистого збагачення. Тобто людина пограбувала на посеред
білого дня у присутності свідків і це не карається. Але того ж дня цей прокурор повідомив,
що начебто справу знову відкрили уже за статтею 171 – напад на журналіста».
Журналістка каже: уже потім звернула увагу, що у відділку, де вони з оператором
давали свідчення, жодного разу ніхто не зафіксував їхні посвідчення, не зробив копій, не
переписав номери. Виявилося, що був запит на приватне товариство – юридичну особу – у

чиєму підпорядкуванні є бренд 24 каналу (для якого, в тому числі робився сюжет про
охорону нардепів). І там надали відповідь, що Аліса Юрченко і Рустам Рашидов не є їхніми
співробітниками.
Зараз журналісти готують клопотання до Нацполіції та прокуратури, щоб у них брали
додаткові свідчення і таки проводили розслідування у цій справі. Але доля планшета, який
украли в журналістів, лишається невідомою. Його так і не повернули, попри те, що поліція
була на відстані кількох метрів від нападника.

21. Гамалиця Володимир
Видання «Вечірня Умань», Черкаська область
11 квітня у селі Христинівка Черкаської області невідомий чоловік напав на редактора
інтернет-видання “Вечірня Умань” Володимира Гамалицю, унаслідок чого журналіст впав
разом з відеокамерою, пошкодивши її. Інцидент стався на парковці біля підприємства ХПП
Христинівка під час зйомки репортажу про захоплення невідомими особами підприємства.
“Я був з камерою, неодноразово казав, що журналіст”, – розповів репортер.
Але чоловік почав штовхати журналіста. “Штовхаючи мене, він доклав зусилля,
внаслідок чого відбувся удар в плече і камеру. Я впав і впала камера. Внаслідок удару і
падіння вона була пошкоджена – зламана бленда, пошкоджено об’єктив та кріплення
екрану”, – розповів журналіст.
Повідомляють джерела:
http://imi.org.ua/news/na-cherkaschini-titushka-napav-na-jurnalista-yakiy-znimavzahoplennya-pidpriemstva-u-hristinivtsi/
14.08.2017 р. У коментарі НСЖУ Володимир Гамалиця повідомив: «Христинівська
поліція обіцяла передати цю справу у прокуратуру. Але передала в уманську поліцію.
Уманська поліція час від часу викликає на допити, давати свідчення, але так нічого і не
відбувається. Поліція абсолютно не зацікавлена розкрити справу».

22. Опанасенко Максим
Знімальна група «Слідство.інфо», Київ
Невідомі обстріляли авто з журналістами програми "Слідство.інфо" під час зйомок
будівництва нового маєтку Рината Ахметова під селищем Плюти Київської області. «Вперше
нас обстріляли. Під Плютами. Стріляли не в дрон, а конкретно в наше авто з-за лісу. Було
випущено щонайменше п'ять куль, свист було чутно в метрі-півтора над машиною. Цілі,
тікаємо», – написав Максим Опанасенко на своїй сторінці у Фейсбук.
Повідомляють ЗМІ:

http://www.pravda.com.ua/news/2017/04/15/7141324/
В коментарі "Українській правді" Опанасенко повідомив, що через цей інцидент
журналісти вирішили до поліції не звертатися.

23. Знімальна група ТРК Аверс
Луцьк
19 квітня у Луцьку напали на журналістів, які розслідували причетність депутата до
торгівлі фальсифікатом.
Журналісти цілодобово чергували біля об’єкта, аби контрафактну продукцію не
вивезли й на місце змогли приїхати із податкової поліції з перевіркою. Охоронці
контрафакту вели себе зухвало, грубіянили, обзивали журналістів та заблокували вхід на
комунальною територію, яка перебуває у спільному користуванні з орендарем, де є склади.
Охоронці вигнали журналістів з комунальної території. При цьому, медійників
обзивали лайливими словами, шарпали та хотіли побити їхні телефони, на які здійснювалася
відеозйомка. Також їм погрожували фізичною розправою. А, вийшовши за паркан, напали з
кулаками на відеооператора та почали його бити в обличчя.
https://tsn.ua/ukrayina/u-lucku-napali-na-zhurnalistiv-yaki-rozsliduvali-prichetnist-deputatado-torgivli-falsifikatom-917842.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q8aHzHaQPvs
https://www.volynnews.com/news/all/za-pobyttia-zhurnalista-v-lutsku-iakyy-provodyvskandalne-rozsliduvann/
У коментарі НСЖУ 14. 08. 2017 р. директор ТРК Аверс Наталія Московка
повідомила, що справа була порушена, але зараз триває розслідування. Слідчі хотіли все
звести до побутового конфлікту. Головний юрисконсульт ТРК Аверс Тарас Манькут
розповів: справу порушили за двома статтями – нанесення легких тілесних ушкоджень і
перешкоджання професійній діяльності журналістів. Потім статтю про перешкоджання було
закрито але телеканал подав скаргу в прокуратуру і розслідування поновили й за цією
статтею. Зараз триває досудове розслідування.

24. Ющишен Кирило
Регіональний кореспондент телеканалу «Інтер», Миколаїв

27 квітня, під час засідання Миколаївської обласної ради ймовірно охоронець голови
Миколаївської облдержадміністрації напав на власного кореспондента телеканалу «Інтер»
Кирила Ющишена, заламав руку та відібрав телефон. Він почав звинувачувати журналіста в
тероризмі. Журналіст повідомив, що патрульні одразу затримали чоловіка та повернули
йому техніку. Ющишен написав заяву у поліцію.
http://detector.media/community/article/125497/2017-04-27-u-mikolaevi-okhoronetsgolovi-oblderzhadministratsii-napav-na-zhurnalista-intera/
https://www.facebook.com/yuschyshen/posts/1511376248873997
http://podrobnosti.ua/2175242-zhurnalista-podrobnostej-v-nikolaeve-obvinili-vterrorizme.html
http://mip.gov.ua/news/1773.html
14.08.2017 р. Кирило Ющишен у коментарі НСЖУ повідомив: «Заяву я написав, але
справу було закрито за відсутністю складу злочину. Людина, яка на мене напала, після цього
жодного разу в облдержадміністрації чи біля губернатора помічена не була».

25. Садиков Володимир
«Стоп корупції», Марганець, Дніпропетровська область
29 квітня на власного кореспондента "СтопКору" у Марганці Володимира Садикова
напала невідома особа. Зловмисник напав на чоловіка зі спини, коли той підходив до
дружини й дитини. Журналіст із численними травмами опинився у міській лікарні.
Журналіст пов’язує це з професійною діяльністю та низкою викривальних матеріалів про
корупційні дії міського голови Олени Жадько та депутата міськради Олександра Бондаренка.
http://stopcor.org/na-marganetskogo-korespondenta-stopkoru-volodimira-sadikova-napavnevidomiy/
http://dpchas.com.ua/politika/opasnyy-oppoblok-zhurnalista-zhestoko-izbili-za-raskrytiepartiynyh-shem
15.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Володимир Садиков повідомив: «Я відслідковую
новини міста, діяльність міськвиконкому та посадовців. І хороші, і погані новини я
викладаю. Після останніх розслідувань корупційних схем почалися погрози з боку місцевої
влади, від БЮТ, спочатку на мене, потім на мою 6-річну доньку. Після сесії на наступний
день підійшли підлітки з класу, де вчиться донька депутата від БЮТ, а на наступний день
ввечері мене побив невідомий. Справу хотіли закрити, вони там говорили, що я був п’яний,
на когось «нарвався». Але ми цю справу підняли через Стопкор, через Київ, через область.

Справа зараз розслідується, але видно що затягується і покривається. Поліція нашого міста
відмовляється працювати. Вона повністю під виконкомом, займається тільки охороною мера
міста, намагаємося зробити щось щоб зрушилася справа. Хотіли взяти моє посвідчення –
явно щоб забрати. Я скинув копію через електронну пошту».

Травень, 2017
26. Буць Віктор
Інформагентство «Траса Є 95», Одеська область
11 травня вночі невідомі побили журналіста «ТВ-новин Іванівського району» і
кореспондента інформагентства «Траса Є 95» Віктора Буця. Двоє невідомих пролізли через
паркан у двір його будинку. Почувши звуки, журналіст вийшов у двір. Тут на нього напали й
побили невідомі. Журналіст отримав черепно-мозкову травму, струс мозку.
Повідомляють ЗМІ:
http://trassae95.com/all/search/2017/05/11/neizvestnye-nochjyu-napali-na-izvestnogozhurnalista-i-obcshestvennika-na-severe-odescshiny-38730.html
13. 08.2017 р. у коментарі НСЖУ Віктор Буць розповів, що вночі у двір його
будинку пролізли невідомі. Коли журналіст підійшов із запитаннями, накинулися. «Били
професійно, я намагався дати відсіч, але отримав забиття органів, тріщину ребра, черепномозкову травму, перелом носа. Коли викликав поліцію, сказав, що пов’язую напад із
професійною діяльністю. Але наші доблесні правоохоронці заявили: ти ж був без камери.
Тобто вночі я маю ходити з камерою і передбачити, що на мене нападуть?». За словами
Віктора Буця, в лікарні він так і не дочекався висновку судмедексперта. З медзакладу його
виписали раніше, ніж належить. У поліції почали погрожувати судимістю та увязненням,
якщо він добровільно не згодиться закрити справу. Почали лунати телефонні дзвінки з
погрозами. Під тиском журналіст погодився на закриття справи, про що зараз шкодує.

27. Пономарів (Тарасовська) Наталія
Громадське телебачення, Київ
10 травня «Громадське ТБ» розповсюдило сюжет про те, що на журналістів каналу
напали охоронці території у Голосіївському районі Києва, на якій в порушення закону про
декомунізацію досі перебуває пам’ятник Володимиру Леніну. На розповсюдженому відео
видно, що невідома жінка похилого віку вимагає, аби знімальна група залишила «приватну
територію», застосовує проти журналістки «Громадського ТБ» фізичну силу і викликає
охоронця.
Повідомляють ЗМІ:

http://detector.media/infospace/article/125913/2017-05-13-v-kievi-znesli-pamyatnik-leninuokhorona-yakogo-napala-na-zhurnalistiv-gromadskogo-tb-video/
https://www.facebook.com/hromadskeua/videos/1501953393158352/
Сама журналістка Наталія Пономарів на своїй сторінці у Фейсбук іронічно прокоментувала:
«Знов побилась з бабцею. Ніякого тобі воспітанія)) А якщо по ділу – мало того, що в Києві
досі пам'ятник Леніну, так його адепти он як збігаються на захист свого мордору...»

28. Солдецький Геннадій
«Перша електронна газета», Кропивницький
13 травня у Кропивницькому екс-заступник директора
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, головний інженер ПП
«Енерго», яке реконструює паркан навколо пологового будинку №1, Віктор Ніколаєнко
напав на Геннадія Солдецького. Він розбив йому мобільний телефон і порвав одяг.
Сталося це близько 17.30, коли журналіст знімав на камеру мобільного телефону, як
робітники збираються зносити тополю.
Повідомляють ЗМІ:
http://nsju.org/article/6297
http://persha.kr.ua/video/123865-yak-chynovnyk-oblderzhadministratsiyi-pidpryyemetsviktor-nikolayenko-napav-na-kropyvnytskogo-zhurnalista_vid.html
http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-05-17-58339.html
https://gre4ka.info/nadzvychaini-podii/36260-u-kropyvnytskomu-eks-deputat-napav-nazhurnalista-foto-video
14.08. 2017 р. у коментарі НСЖУ Геннадій Солдецький розповів, що після інциденту
він написав заяву в поліцію. Її розглядали як хуліганство, а не як перешкоджання
журналістській діяльності. Нападник на прес-конференції вибачився, журналістові
компенсували розбитий телефон. Утім нападник так і лишився на своїй посаді.

29. Тищенко Микола
«Новий Канал», Київ

18 травня у місті Кам’янець-Подільський команда проекту намагалася
проінспектувати один з готельно-ресторанних комплексів, в результаті чого журналіст був
побитий. На вході власник закладу, який одразу заявив, що він – колишній боксер і
афганець, зачинив двері перед операторами. Але Тищенко у будівлю встиг потрапити. На
кухні на нього накинулися дві жінки, порвали одяг, хотіли подряпати обличчя. Власник
завдав удару.
Повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/medialife/article/126085/2017-05-18-veduchii-revizora-opinivsya-vlikarni-pislya-biiki-na-ziomkakh/
http://vdalo.info/pobittya-revizora-v-kamyantsi-versiya-vlasnikiv-gotelyu/
http://vk-kp.info/novini/skandalna-reviziya-z-pobyttyam-u-kam-yantsi-podilskomu-shchozh-naspravdi-stalosia-v-bilia-richky-video.html
Як повідомила прес-служба каналу, власник готелю заважав знімальній групі
проводити зйомку: жінки на кухні намагалися роздерти шию та обличчя телеведучого й
навіть порвали його одежу, а власник готельно-ресторанного бізнесу вдарив Тищенка по
голові. Про це повідомляє ресурс «Детектор медіа». Виявилося, що у другої сторони
конфлікту – своя версія того, що відбувалося. Про це дізналися журналісти Vdalo.info, яким
вдалося поспілкуватися з донькою власника бізнесу – Лілією Шендерук.
За її словами, команда програми «Ревізор» буквально увірвалась на територію готелю.
І журналіст штовхнув її батька. Після інциденту ревізія продовжилась, Микола Тищенко
проінспектував номер у готелі, який забронював заздалегідь. Ревізія тривала з 13:00 до 18:00,
команда весь час консультувалась з юристами. Після двох годин журналіст заявив, що йому
стало погано.

30. Крутчак Василь
Київ
18 травня народний депутат Михайло Гаврилюк ("Народний фронт") напав на
журналіста у Верховній Раді України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив
журналіст Василь Крутчак. За словами журналіста, в результаті інциденту у нього розбитий
телефон і розірвана сорочка. Пізніше у Facebook Крутчак розповів, що Гаврилюк розповідає
про напад з боку журналіста. На його думку, він "оборонявся". Про це повідомляють
«Українські новини».
https://ukranews.com/ua/news/497773-kozak-gavrylyuk-zayavyv-shho-pobytyy-nymzhurnalist-na-nogo-napadav

https://znaj.ua/politics/pobyttya-zhurnalista-u-radi-gavrylyuk-rubonuv-pravdu-matku
https://ua.censor.net.ua/video_news/440382/vasylyu_ya_z_toboyu_ne_spilkuyusya_ty_men
e_i_klounom_obzyvav_i_povsyakomu_vidchepys_vid_mene_deputat
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1496904143687654&id=100001042478902
У коментарі НСЖУ 27.09.17 Василь Крутчак підтверджує застосування до нього
сили. Про це є відео. Він не подавав заяви, бо не вірить, що міністр МВС від Народного
фронту «буде щось робити проти депутата від НФ».

31. Байдака Марта
Телеканал «ZIK», програма «Лікарські таємниці»
25 травня головний лікар Харківської обласної лікарні Богдан Федак застосував
фізичну силу до знімальної групи програми «Лікарські таємниці» телеканалу ZIK.
Журналісти написали відповідну заяву у поліцію.
Повідомляють ЗМІ:
http://zik.ua/news/2017/05/25/ochilnyk_harkivskoi_oblasnoi_likarni_zastosuvav_sylu_do_z
hurnalistiv_ziku_1102819
«Ми навідались в державну установу. Головний лікар медзакладу, виштовхуючи мене
та оператора зі свого кабінету, заявляв що ми не маємо права тут перебувати. Безпосередньо
виштовхав мене, шарпаючи за руку, і намагався зламати нам техніку. Відповідно ми
викликали правоохоронні органи. Приїхала поліція, ми написали пояснення, заяву, аби
харківська поліція вжила заходів щодо головного лікаря Федака Богдана Степановича», –
повідомила М.Байдака.

32. Вагнер Гаррі
«Інформатор», Дніпро
24 травня у Дніпрі до редакції ІА “Інформатор” увірвалися двоє людей з погрозами, в
результаті бійки постраждав один з операторів інформагентства. В цей день редакція
опублікувала відео затримання порушника правил дорожнього руху. Патрульні повідомили
журналістам, що, за попередньою інформацією, водій знаходився у стані наркотичного
сп’яніння та відмовився від медичного огляду. Після публікації матеріалу, близько 17:20, у
редакцію увірвався порушник вже разом із матір’ю. Чоловік наблизився до операторки
сайту Вікторії Машкіної та почав погрожувати. Інший оператор, Гаррі Вагнер, намагався

заблокувати чоловіка захватом ззаду. Обидва впали на підлогу. Чоловік почав битися та
вкусив оператора за руку.
Повідомляють ЗМІ:
https://dp.informator.ua/2017/05/24/v-dnepre-napali-na-redaktsiyu-informatora/

8.09.2017 р. у коментарі НСЖУ головний редактор сайту Дар’я Калиновська
повідомила, що наразі оператор взяв творчу відпустку. Але у травні дійсно стався такий
інцидент. Порушено кримінальну справу за ст. 345 КК. Слідство триває, поки що до суду
справу не передано. Але в редакції сподіваються добитися справедливості.

33. Леонтій Олексій
Газета «Зіньківщина по-іншому», Полтавська область
26 травня син однієї з членів Громадської ради при Зіньківській РДА гр. Б. напав на
редактора газети «Зіньківщина по-іншому». Бив шматком труби. Незадовго до цього у газеті
була публікація щодо незаконності прийняття у члени Громадської ради при Зіньківській
РДА матері нападника, з тих пір були неодноразові погрози фізичної розправи, для
залякування кілька разів розбивали вікна в приміщенні редакції.
Повідомляють ЗМІ:
http://zinkiv.info/news/238-u-zinkovi-skoyily-napad-na-zhurnalista.html
14. 08. 2017 р. у коментарі НСЖУ Олексій Леонтій повідомив, що заява була
написана, справу відкрито. Але тільки на 4-й день у нього знімали побої, а свідків викликали
на допит аж через 2 місяці. «Справу перекваліфіковано як «битовуху». На допомогу поліції я
не надіюся, бо поліція не зацікавлена в розкритті злочинів. Коли була прес-конференція у
Полтаві за участю керівників поліції, то там було заявлено, що це «битовуха» . Наше видання
вирішило припинити співпрацю з поліцією, поки вони не наведуть порядок. За словами
Олексія Леонтія, його побиття безпосередньо пов’язане з професійною діяльністю, бо від
нападників лунали погрози «Що писатель, допишешся». «5 днів я був на стаціонарному
лікуванні, діагностували струс мозку, забої», – каже Олексій Леонтій. Газета «Зіньківщина
по-іншому» виходить з липня 2014 року. Як каже редактор, «пише про те, про що не пише
районна газета, висвітлює всю правду».

34. Журналісти Стоп корупція та 5 канал
30 травня у селі Ходосівка, Києво-Святошинського району. Невідомі особи напали на
журналіста проекту «Стоп Корупції», коли той проводив своє журналістське розслідування.
До Києво-Святошинського відділу поліції надійшла заява від журналіста «5 канал» про те,

що в с. Ходосівка невідомі особи перешкоджали проведенню його журналістської діяльності.
Встановлено, що журналіст приїхав у Ходосівку, де здійснювалося видобування піску. Через
деякий час на автівках приїхали невідомі люди, накинулись на журналіста та побили його.
https://kv.npu.gov.ua/uk/publish/article/477451
http://korupciya.com/shho-zh-tam-koyitsya-pid-kiyevom-zhorstoko-pobili-zhurnalistiv-vidprichini-staye-strashno-zhiti-foto/
http://stopcor.org/nardep-chervakova-zvernulas-genprokurora-lutsenka-cherez-napad-nastopkor-u-hodosivtsi-na-kiyivshhini/
https://www.facebook.com/bochkala/posts/1518457814873269
18. 08. 2017 р. у коментарі НСЖУ журналіст, який був у складі знімальної групи,
Сергій Медяник, повідомив, що справу відкрито, але по ній немає жодного руху, оскільки
«поліція причетна до незаконного видобування піску».

35. Коцаба Руслан
30 травня під стінами Верховної Ради в Маріїнському парку під час запису інтерв’ю
невідомі напали на журналіста Руслана Коцабу. Молодики в наколках і футболці з
радикальними написами намагалися зламати йому камеру і мікрофон, виганяли з парку,
провокували бійку.
Повідомляють ЗМІ:
http://rian.com.ua/analytics/20170531/1024535161.html
9.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Руслан Коцаба повідомив, що наступного дня після
інциденту він написав заяву про напад, але відповіді не отримав, йому сказали, що якщо
протягом тижня повідомлення не буде, значить у ЄРДР її не внесено. «Лише пізніше, коли
вже пройшли строки, як дізнався, що треба було той факт оскаржувати. Так, я не знімав
побої, але ж є запис на відео, як на мене нападають. Подавав клопотання і 17-й канал, де я
тоді працював, але жодної реакції немає».

Червень, 2017
36. Денис Жарких, журналіст, Київ
07.06.2017 р. під час суду над журналістом Русланом Коцабою агресивно налаштовані
невідомі побили працівника мас-медіа Дениса Жарких.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://ukranews.com/ua/news/501438-zhurnalista-zharkykh-pobyly-pered-sudom-nadkocaboyu
https://www.facebook.com/politwera/posts/136502896913473?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=aC8vAUka-uY
http://rian.com.ua/society/20170608/1024772672.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28534301.html
18.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Денис Жарких повідомив: «Ситуація ще не
закінчилася. Мене не тільки побили, а ще показали по Еспресо ТВ, тобто моє побиття ще і
прорекламували журналісти цього каналу. На відео мене питали «Чий Крим?», але я ніколи
на ці теми офіційно взагалі не висловлювався, а неофіційно на своєму ФБ відразу був проти
анексії. Тобто, моє побиття ще і підлог, бо я проти війни і влади, а не за Путіна і анексію
Криму. Заяву я до МВС писав – реакції жодної. Проте ми працюємо над цим, є адвокати.
Мене прийняли представники ООН і ОБСЄ.
Нікого не покарали, більше того, ті хто мене бив, а вони всі є на відео, пишуть у ФБ,
що подали клопотання до повернення їм статусу співробітників МВС. Певно, після побиття
мене і Коцаби заслужили на це».

37. Філімоненко Всеволод, журналіст TVgolosnaroda, м. Київ
08.06.2017 р. керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін вдарив
журналіста, який ставив йому провокаційні питання. Журналіст потрапив у лікарню зі
струсом мозку та зламаною щелепою.
Про це повідомляють ЗМІ:

http://informator.news/yavylos-vydeo-kak-shabunyn-napal-na-zhurnalysta-za-vopros-obato/
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/31729-nokdaun-vid-shabunina-zhurnalistopublikuvav-detalne-video-napadu-antikoruptsionera.htm
21.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Всеволод Філімоненко повідомив: «Кримінальне
провадження стосовно Шабуніна відкрили за статтею 345-1 – Погроза або насильство щодо
журналіста. А потім перекваліфікували на іншу – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Вже
без причетності до журналістської діяльності. Не знаю, звідки такі зміни: чи це тиск на
прокуратуру, чи це така позиція не відкривати справ по статті 345-1. Якби не ступінь
уражень – зламана щелепа і струс мозку – Шабунін узагалі б відбувся лише штрафом.
Виходить у нашій країні можна бити людину, журналіста, і лишатися непокараним».

38. Марченко Олексій, Васильків Київської обл.
Група невідомих побила журналіста Олексія Марченка у Василькові на Київщині.
Протягом тривалого часу він розслідував «позапарламентську» діяльність народного
депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки та звинувачував нардепа у спробі
рейдерського захоплення торговельної мережі АТБ. Інформація з’явилася 9 червня.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-06-09/stalo-izvestno-o-jestokom-izbieniijurnalista-kotoryiy-rassledoval-deyatelnost-nardepa-ryibalki/98276
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1515608258490625&id=100001243953460
https://ua.112.ua/polityka/zmi-pyshut-pro-pobyttia-zhurnalista-iakyi-rozsliduvav-diialnistnardepa-rybalky-394866.html
Як повідомляє видання «Апостроф», у лікарні Марченко скаржиться на постійні
головні болі і часткову втрату пам'яті. Говорить про те, що четверо чи п'ятеро невідомих
посеред ночі намагалися заштовхати його в автомобіль і викрасти.
"Вони кричали: Що ти назнімав?.. Мої розслідування стосувалися Ігоря Мосійчука та
Сергія Рибалки. Обидва є депутатами Верховної Ради. Журналістське розслідування
стосовно Сергія Рибалки стосувалося АТБ. Замовниками побиття могли бути ті люди, під
кого я "копав", – сказав Марченко.

26. 09. 2017 р. у коментарі НСЖУ Олексій Марченко повідомив, що за фактом нападу було
порушено кримінальну справу, але про її хід він точно не знає. Справою займається його
адвокат, який має всі повноваження. Сам він побоюється публічно виступати в цій справі. До
всього, з 14 на 15 вересня стався другий випадок побиття Олексія Марченка у Василькові
біля супермаркету «Інтелігент» близько 12 ночі. Журналіст заїхав купити продукти після
роботи. На нього напали під приводом, нібито він винен комусь гроші, хоча Олексій
стверджує, що ні в кого не позичав. Цей напад також пов’язує з іменем Сергія Рибалки, про
якого готував розслідування під псевдонімом.

39. Мороз Руслан
Кореспондент інформаційного порталу «20 хвилин», м. Житомир
10.06.2017 р. у Житомирі жорстоко побили та пограбували місцевого журналіста
Руслана Мороза, відібрали дорого вартісну відеокамеру. Після побиття чоловік із
численними травмами – струс головного мозку, забиття – потрапив до лікарні.
Про це інформують ЗМІ:
www.unian.ua/incidents/1970104-v-jitomiri-vidkrili-kriminalnu-spravu-za-faktompograbuvannya-ta-pobittya-jurnalista.html
http://zhitomir.life/1533-u-zhitomiri-politsejski-rozkrili-pograbuvannya-zhurnalistarozpochato-kriminalne-provadzhennya.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415805505179118&id=1000024904
70459
http://24tv.ua/nevidomi_zhorstko_pobili_ta_pograbuvali_zhurnalista_v_zhitomiri_n828297
31.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Руслан Мороз повідомив: «Увечері, коли
повертався з роботи на мене напали три молодика, пограбували ,камеру за безцінь віддали в
ломбард. Я ж після побиття опинився в лікарні з серйозними травмами, власне, й зараз ще
досі на лікарняному, погано почуваюсь, ніяк не прийду до норми. Поліція відкрила справу,
вдалося ідентифікувати осіб, які на мене напали. Але, власне, на цьому все скінчилося.
Слідчий не виходить на зв'язок із моїм адвокатом, повне ігнорування. Повернути назад
техніку також неможливо. Немає жодної інформації, на якій стадії розслідування. Натомість
і до побиття, і нині постійно отримую погрози від місцевої депутатки облради. Тому
переконаний, що напад було скоєно виключно через професійну діяльність».

40. Єгорова Анна
Журналіст ГО «Полтавська платформа», Полтава
12 червня на судовому засіданні в Апеляційному суді Полтавської області по одній з справ,
що стосуються розслідувань кривавих подій "Арки" у Полтаві на журналістку Анну Єгорову
напала жінка. Вона заважала їй знімати , виривала телефон, хапала за руки.
Повідомляють джерела:
https://www.facebook.com/AlenaV.Goncharenko/posts/1915094875183231
https://www.facebook.com/ann.yegors/posts/1330225240365026
Журналістка подала заяву до поліції.

41. Дяченко Юрій
Позаштатний кореспондент інформаційного порталу «Избирком», м. Одеса
13 червня, на погоджувальній раді, що проходила в будівлі Одеської мерії напередодні сесії
міської ради, невідомі напали на учасника Центру публічних розслідувань Юрія Дяченка. За
його словами, після того, як він почав відеозйомку засідання погоджувальної ради, до нього
підійшли невідомі, які, не представившись, почали вимагати від нього припинити зйомку,
мотивуючи це тим, що проходить «робоча зустріч», яку нібито не можна знімати.
Через деякий час кілька людей спортивної статури в камуфляжній формі і без
розпізнавальних знаків напали на Юрія Дяченка і силою винесли його з залу засідань. Крім
того в нього відібрали його речі і мобільний телефон. Через деякий час телефон повернули,
проте всі відео були видалені з його телефону.
Повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/infospace/article/126969/2017-06-14-za-faktom-napadu-v-odeskii-merii-napozashtatnogo-zhurnalista-vidkrito-kriminalne-provadzhennya/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209557098470662&set=a.1896571940359.2094503.
1423433525&type=3&theater

Співробітники поліції Приморського району Одеси розпочали кримінальне провадження за
фактом перешкоджання роботі журналістів на сесії міської ради. Про це повідомляє
у Facebook радник очільника Головного управління Нацполіції в Одесі Руслан Форостяк.
«По факту перешкоджання журналістській діяльності сьогодні під час сесії міської ради в
Одесі відкрито провадження за ознаками передбаченими Ст. 171 ККУ. Відомості вносяться
до ЕРДР. Слідчі дії ведуться Приморським ВП ГУ НП», – написав він.

42. Леонтян Тарас
Кореспондент сайту «Преступности.нет», м. Миколаїв
13 червня у Миколаєві на кореспондента «Преступности.Нет» Тараса Леонтяна накинувся з
лопатою працівник дорожньої служби ТОВ «Дорлідер» та погрожував йому розправою за те, що він
знімає процес ремонту дороги.

Про це повідомляють ЗМІ:
https://news.pn/ru/public/183514
https://www.youtube.com/watch?v=YcjntSE4XsA

43. Кіструга Ірина, Яковенко Андрій, телекомпанія «Академія», м.
Одеса
В Одесі під час підготовки сюжету про бездомних тварин невідомі напали на
знімальну групу телеканалу «Академія». Один з них напав на оператора.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://www.ak.od.ua/v-odesse-vo-vremya-popytki-spasti-zakrytyh-v-podvale-kotyatsoversheno-napadenie-na-zhurnalistov/
04.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Ірина Кіструга повідомила: «Тоді дісталося не так
мені, як моєму колезі – Андрію Яковенку. Одразу написали заяву до правоохоронних
органів. Заяву прийняли, повідомили, що нам подзвонять. Але жодної вістки так і не
отримали, розслідування не проводиться».

44. Білецька Інна
Регіональний кореспондент телеканалу «Інтер», м.Рівне

На Рівненщині під час зйомки сюжету про видобуток бурштину, чоловік вдарив журналістку
Інну Білецьку. За її словами, чоловік обурився, що оператор почав зйомку.
Повідомляють ЗМІ:
https://hromadske.ua/posts/na-rivnenshchyni-kopach-burshtynu-vdaryv-zhurnalistku
https://www.facebook.com/sapelinna/posts/1531868320220428
У коментарі НСЖУ Інна Білецька розповіла, що чоловік вдарив її по руці.
«Зрозуміло, що коли ідеться про видобуток бурштину і ми відправляємося туди знімати, то можуть
виникати проблеми. Я це розумію і беру на себе відповідальність. Але коли ідеться про публічну
особу, депутата, то кримінальні провадження повинні не просто порушуватися і закриватися.
Найголовніша проблема в тому, що наші поліцейські, якщо навіть ти їм тикаєш нову редакцію 171
статті, вперто її не помічають. Користуються старою, а по ній у багатьох випадках немає складу
злочину… Але, зрештою, це не найстрашніше. Всі живі, і слава Богу», – говорить Інна Білецька.

За словами Білецької, це не перший випадок нападу з боку бурштинокопачів, однак ще
жодного разу поліція не затримала нападників.

45. Требухов Максим
Фотокореспондент видання «LB.ua», м.Київ
Працівники поліції напали на фотокореспондента «LB.ua» Максима Требухова після
Маршу рівності. Журналіст Максим Требухов скаржиться на відсутність реакції
правоохоронців після нападу на нього поліцейських.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/community/article/127518/2017-07-01-zhurnalist-maksim-trebukhovskarzhitsya-na-vidsutnist-reaktsii-pravookhorontsiv-pislya-napadu-na-nogo-politseiskikh-nszhu/
http://nsju.org/index.php/article/view/6409
https://lb.ua/society/2017/06/18/369398_politseyskie_napali_fotokora_lbua.html
Станом на 3 липня Максим Требухов не отримував ніяких повідомлень щодо розгляду
його заяви. Про це він сказав у коментарі НСЖУ. «Коли сталася ця ситуація, мене тоді

просто заблокували, а як тільки вдалося вибратися, підійшли двоє поліцейських,
представилися працівниками відділу комунікацій нової поліції. Запропонували написати
заяву, але виявилося, що в них не було бланків. Я викликав патрульну поліцію, написав заяву
на імя керівника Шевченківського відділу поліції. Щоправда і в патруля не було бланків, я
писав на звичайному білому аркуші в довільній формі. Пізніше, коли колеги з видання
цікавилися долею цієї заяви, з’ясувалося, що її передали в Генеральну прокуратуру. Але ні
на мене, ні на свідка, з яким я звязувався, з прокуратури ніхто не виходив».

46. Закуцька Анна
Кореспондент телеканалу «ZIK», м.Київ
22 червня у Києві група невідомих чоловіків, спортивної статури, вчинила напад на
знімальну групу проекту журналістських розслідувань «Житлоблуд», що виходить на
телеканалі ZIK. Під час підготовки чергового випуску програми, знімальна група приїхала на
місце скандального будівництва на Мічуріна, 44. Там невідомий чоловік спортивної статури
міцно схопив тендітну ведучу Анну Закутську за руку та грубо виштовхав за двері
приміщення. Нападник заявив, ніби дівчина сама на нього накинулась.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://zik.ua/news/2017/06/22/na_znimalnu_grupu_proektu_zhytloblud_skoieno_napad_111
9667
Коли ж знімальна група уже сідала в машину, нападник узагалі озвірів та, разом із
своїм не менш спортивним товаришем, накинувся на камери. Потім чоловіки ще й почали
штовхати двері авто. Анна відразу ж викликала правоохоронців, працівники ZIKу написали
заяву про напад. «Так нас ще напевно ніде не зустрічали», – резюмувала налякана Анна
Закутська.

47. Подпала Світлана, блогер у «Думская», Одеса
На одеського журналіста, учасника «Группы 2 мая», рухів «Генпротест» і «Зеленый
лист», блогера «Думской» Світлану Подпалу напали в центрі Одеси невідомі.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://dumskaya.net/news/na-odesskogo-ekoaktivista-i-uchastnika-gruppy-2-073940/,/
https://www.youtube.com/watch?v=UkwCyojXASA

https://politeka.net/news/regions/451898-zhestokoe-izbienie-odesskoj-aktivistki-novyepodrobnosti-i-kadry-foto-video/
19.08.2017 р. у коментарі НСЖУ Світлана Подпала повідомила: «Нападение на меня
стало широко известным, потому что я сразу об этом заявила. И это не единичный случай
давления на оппозиционных активистов в Одессе. Что касается хода следствия, оно идет,
может, даже, найдут исполнителей, но заказчика трогать не будут».

Липень, 2017
48. Коцаба Руслан
7 канал, NewsOne, Київ
1 липня на станції метро «Позняки» невідомі радикали напали на журналіста Руслана
Коцабу, розбили йому губу. Журналіст каже, що опізнав нападників, вони були на судових
засіданнях у його справі. За словами Коцаби, поруч стояв поліцейський, який усе бачив, але
не втрутився.
Інформують ЗМІ:
https://strana.ua/news/79205-poyavilis-podrobnosti-napadeniya-na-ruslana-kocabu-vkievskom-metro.html
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/08452-skandalnyij-zhurnalist-rasskazal-kak-nanego-napali-v-metro-kieva--opublikovano-foto-i-video.htm
9.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Руслан Коцаба повідомив, що давав свідчення
слідчому, але в неофіційній розмові йому сказали, що ходу справі не буде, бо нападники –
колишні військовослужбовці Національної гвардії України. Журналістові повідомили, що
камери на станції метро у той день не працювали, а черговий по станції і поліцейський, якого
Коцаба кликав на допомогу, свідчили, що нічого не бачили. «Я звертався до Лутковської,
написав заяву на ім’я Грицака, проте так і не дочекався жодної реакції. Якщо раніше хоча б
давали відписки, то зараз навіть цього немає».

49. Докієн Олександр
Знімальна група телеканалу «Чернівецький промінь»
5 липня у селі Репуженці Заставнівського району агресивно налаштований чоловік напав на
знімальну групу телеканалу «Чернівецький промінь». Журналіст Олександр Докієн та
оператор Роман Пилатик прибули до села на прохання місцевих мешканців, аби перевірити
інформацію про незаконний видобуток піску у кар’єрі.
Повідомляють ЗМІ:
http://promin.cv.ua/2017/07/06/u-seli-na-bukovyni-ahresyvnyi-cholovik-nakynuvsia-naznimalnu-hrupu-telekanalu-chernivetskyi-promin.html

https://bukovyna.tv/obstavyny-konfliktu-mizh-aktyvistamy-zhurnalistamy-ta-mistsevymyzhytelyamy-u-repuzhyntsyah-zastavnivskogo-rajonu-z-yasovuyut/
Олександр Докієн на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що їх «трохи поштовхали,
погрожували розправою і добряче налякали», а також вдарили по камері. Наразі журналісти
написали заяву до прокуратури по ст. 171 ККУ.

50. Волк Вʼячеслав
«Перший Криворізький», Кривий Ріг
6 липня у Кривому Розі в приміщенні і біля будівлі Саксаганської райради проходили
навчання військових. У зйомках постановочного кадру зголосився взяти участь оператор
інформаційного порталу «Перший Криворізький» В’ячеслав Волк 1988 року народження. Він
мав виконувати роль провокатора, а військовослужбовці відпрацьовували на ньому свої
навички. Після відпрацювання В’ячеслава завели всередину будівлі і через кілька хвилин всі,
хто були на вулиці, почули глухий хлопок. Після цього військовослужбовці доставили
оператора у Криворізьку другу міську лікарню з пораненням шиї.
Інформують ЗМІ:
http://nsju.org/index.php/article/6462
НСЖУ підтримує зв’язок з дружиною пораненого журналіста В’ячеслава Волка. Зараз
він перебуває у Львівському військовому госпіталі, зроблено операцію з видалення осколків
з хребта, проводяться процедури із запуску легенів. 31 серпня оператора відвідав Міністр
оборони України Степан Полторак.

51. Нагорна Наталія, кореспондент ТСН, 1+1, м. Київ
Поліцейські на КПП коло Мар'їнки побили знімальну групу 1+1 при спробі
зафіксувати правопорушення, яке здійснювали особи у поліцейській формі.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/community/article/127724/2017-07-07-zhurnalistka-11-rozpovila-prospravzhnyu-prichinu-konfliktu-z-politsieyu-poblizu-marinki/
https://www.facebook.com/ivangrebenyuk/posts/1568719326506431
http://detector.media/community/article/127698/2017-07-06-na-blokposti-pid-marinkoyuznimalna-grupa-11-posperechalasya-z-politsieyu-dopovneno/

http://nsju.org/index.php/article/view/6423
https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/1478987985454915
http://detector.media/community/article/127763/2017-07-08-nszhu-vimagae-reaktsiikerivnitstva-mvs-na-pobittya-zhurnalistiv-11-na-donechchini/
05.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Наталія Нагорна повідомила: «Через місяць після
нападу на нашу знімальну групу отримали листа від управління нацполіції в Донецькій
області, що справу передали до прокуратури, адже розслідування не в їхній компетенції.
Звідти отримали іншого листа, що на блокпостах у зоні АТО проводити відео- фотозйомку
заборонено. Шокувало й те, що в офіційному листі написали, що «у зоні АТО можуть
порушуватися права людини». Власне, на цьому розслідування закінчилося».

52. Коваленко Юрій, журналіст програми «ДжеДАІ» телеканалу
«2+2», м. Миколаїв
14.07. 2017 р. у Миколаєві водій маршрутного таксі за номером 163 напав із кулаками
на журналіста програми «ДжеДАІ» телеканалу «2+2» Юрія Коваленка, який зняв на відео, як
той порушує правила дорожнього руху. Як розповідає журналіст, він побачив, як,
під’їжджаючи до зупинки, водій маршрутки почав «підрізати» інше маршрутне таксі, і зняв
це на відео.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266207-u-nszu-obureni-pobittam-zurnalista-vmikolaevi.html
http://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mikolajevi-vodiji-marshrutok-napali-na-zhurnalista1478619.html
http://nsju.org/index.php/article/view/6438
06.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Юрій Коваленко повідомив: «До правоохоронців
звернувся, надав на їхню вимогу всі необхідні документи, що підтверджують: тоді виконував
редакційне завдання. Проте ось скільки часу минуло, а розслідування не просувається.
Телефонував слідчому зо два тижні тому, відповідь почув, що справа розслідується. І на
цьому все».

53. Воловодюк Володимир, засновник сайту «Власно.Інфо», м.
Вінниця

12.07.2017 р. у Вінниці невідомі молодики жорстоко побили власника сайту
«Власно.Інфо» Володимира Воловодюка після того, як журналісти видання проводили рейд
по незаконно встановлених батутах у місті.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://nsju.org/index.php/article/view/6436
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2265305-u-vinnici-pobili-bitami-zasnovnikamediaresursu-pisla-zjomok-rozsliduvanna.html
07.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Володимир Воловодюк повідомив: «Це був
організований, добре спланований напад. Правоохоронці відкрили справу, ведеться
розслідування. Проте осіб, які на мене напали, не встановлено, розслідування просувається
дуже повільно, хоча ме6не запевняють, що роблять усе можливе.
Три тижні пролежав у лікарні, загалом два місяці на лікарняному, нещодавно лише
повернувся до роботи».

54. Комаров Вадим, «Фактор Плюс», Черкаси
20.07.2017 р. черкаського журналіста Вадима Комарова побили під час зборів, які
провели у мікрорайоні «Митниця».
Про це повідомляють ЗМІ:
http://vikka.ua/news/48175-cherkaskogo-zhurnalista-pobili-na-gromadskih-zborahvideo.htm
http://detector.media/community/article/128104/2017-07-19-u-cherkasakh-pobilizhurnalista-vadima-komarova/
http://detector.media/community/article/128170/2017-07-20-cherkaska-politsiya-vidkrilaprovadzhennya-za-faktom-pobittya-zhurnalista-vadima-komarova/
07.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Вадим Комаров повідомив: «На жаль, результат
нульовий. Кримінальне провадження відкрито, особа правопорушника встановлена, але далі
жодних слідчих дій не проводиться. Забудовник свого прораба звільнив. При зустрічі
представник забудовника заявив, що фірма до цього факту відношення не має, це при тому
що саме ця фірма організовувала громадські слухання з метою фальшувати протокол зборів.
За фактом фальшування поліція також жодних дій взагалі не вчиняла».

55. Михальова Світлана, кореспондент газети «Эхо», Кодак Тетяна,
кореспондент видання «КП в Україні», м. Житомир
21.07.2017 р. у ході проведення журналістського розслідування про підопічну
Радомишльського психоневрологічного інтернату було побито двох журналістів.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/community/article/128188/2017-07-21-na-zhitomirshchini-pobilizhurnalistiv-gazeti-jekho/
http://www.exo.net.ua/exo/11925-2017-07-26-09-04-34
http://www.exo.net.ua/exo/11898--qq-q-q
http://pravdatut.ua/news/na-zhytomyrshhyni-zhorstoko-pobyly-zhurnalistiv
07.09.2017 р. у коментарі НСЖУ головний редактор газети «Эхо» Володимир
Яцкевич повідомив: «Нині розслідуванням цієї справи займається Родомишлівська районна
поліція. Начальник поліції особисто звертався з проханням забрати заяву, адже на нього
чинять тиск. Річ у тім, що особа, яка побила журналістів, раніше працювала в поліції, до
всього має родинні зв’язки з головою місцевої РДА. Зараз клопочемося, щоб справу взяла
прокуратура, або розслідування перевели до Житомирського управління поліції. Адже на
об’єктивне розслідування у ситуації, що склалася, розраховувати не можемо».

56. Прокопенко Андрій
Журналіст інтернет-видання «Свідок.інфо», м.Миколаїв
26 липня депутат Миколаївської міської ради від партії «Наш край» Владислав Єнтін.
намагаючись силою виштовхнути журналіста інтернет-видання «Свідок.інфо» Андрія
Прокопенка з кабінету секретаря міської ради, вдарив його дверима.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://svidok.info/ru/news/8779
«Так сьогодні сталося, що виписаний закон, що журналісти мають право. Якщо хтось
з цим хоче посперечатися, то, будь ласка, звертайтеся до Верховної Ради, до депутатів, а у
нас їх багато, нехай вони виписують закон по-іншому, і тоді будете з журналістами
спілкуватися по-іншому. Сьогодні неможливо, я наголошую, до всіх політиків, до всіх
державних службовців – будь ласка, сідайте, спілкуйтеся. Хочуть вам задати питання – будь

ласка, не перешкоджайте діяльності», – зазначив голова Миколаївської ОДА Олексій
Савченко, коментуючи інцидент.

57. Букач Володимир
Редактор газети «Верховенство права», член Національної спілки журналістів України
(НСЖУ), Одеська область
31.07.2017 р. в дворі будинку, де мешкає журналіст, невідомі з битами напали на
Володимира. Чоловік потрапив у лікарню зі струсом мозку і численними травмами.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://www.unian.ua/incidents/2059464-u-peredmisti-odesi-pobili-pomichnika-direktoraportu-chornomorsk.html
http://vartaukraine.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%
B9-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8/
http://uanews.odessa.ua/other/2017/08/01/134595.html
У коментарі НСЖУ Володимир Букач повідомив: «Ходом слідства не задоволений.
Постійно смикаю слідчих, скеровую, в якому напрямку потрібно рухатися. Але ініціативи й
бажання розслідувати справу, на жаль, немає. До всього, справу розслідують за статтею 121,
яка не має причетності до журналістської діяльності. Я ж переконаний, що напад на мене
скоєний саме через низку журналістських розслідувань».

Серпень, 2017
58. Кучеренко Тетяна
Журналіст газети «Запорізька Січ», м. Запоріжжя
01.08.2107 р. жінки, які займалися нелегальним розклеюванням оголошень, напали на
журналістку, яка намагалася зробити фото їхньої «роботи». Журналістку схопили за волосся,
штовхнули та почали бити, намагаючись розбити фотоапарат і диктофон. А потім за
допомогою розпилювача облили кореспондента невідомою рідиною.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://sich.zp.ua/?s=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%
D0%BA%D0%BE
12.09.2017 р. у коментарі НСЖУ головний редактор газети «Запорізька Січ»
Володимир Рибальченко повідомив: «Звісно після цього випадку одразу подали до поліції
заяву. Проте там відмовили напад на Тетяну пов’язувати з журналістської діяльністю. Та все
ж нам вдалося наполягти на своєму, подавши заяву до прокуратури. Пояснили, що Тетяна
виконувала завдання редактора, надали необхідні документи, щодо укладання трудової
угоди. Відповідно, порушено справу за статтею 171 – перешкоджання професійної діяльності
журналіста. Ведеться слідство».

59. Форест Сергій, Житомир
Житомирський журналіст Сергій Форест повідомив, що у центрі міста в кав’ярні на
нього напав нібито колишній охоронець народного депутата Розенблата Василь Щербаков.
Інцидент стався 17 серпня. Сергій Форест наголошує, що напад був скоєний під
керівництвом депутата обласної ради, колишньої журналістки Олени Галагузи. «Вона на
моїх очах дала йому вказівку і під час агресивних дій Щербакова стояла поруч і знімала
напад на телефон, очікуючи моїх протиправних дій».
Інформують ЗМІ:

https://golospravdy.com/opozicijnogo-zhurnalista-pobili-v-zhitomiri/
Відповідну заяву Сергій Форест написав до НСЖУ та підтвердив факт побиття в
коментарі прес-службі Спілки. У листі він наголошує, що напад був скоєний під
керівництвом депутата обласної ради, колишньої журналістки Олени Галагузи. «Вона на
моїх очах дала йому вказівку і під час агресивних дій Щербакова стояла поруч і знімала
напад на телефон, очікуючи моїх протиправних дій».
Сергій Форест розповів: він зайшов до кавярні випити кави, коли несподівано до
нього підскочив Щербаков, схопив за горло і почав обзивати сепаратистом. Напад Сергій
Форест пов’язує з критичними матеріалами (він співпрацює з виданням «20 хвилин»,
зокрема, і з публікацією про діяльність Олени Галагузи). Поліцію на інцидент не викликали.

60. Чернова Олександра, кореспондент інформаційного порталу
«Shipovnik.ua»; Ягольник Юрій, кореспондент «Преступности.НЕТ», м.
Миколаїв
18. 08. 2017 р. у Миколаєві на Центральному ринку продавчині м’ясного відділу
накинулись на журналістів ТРК «Україна», інтернет-видань NikLife та Shipovnik.ua, які
знімали перевірку на ринку.
Про це повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/infospace/article/129072/2017-08-18-u-mikolaevi-na-rinku-pobilizhurnalistiv-trokh-ukrainskikh-zmi-video/
01.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Олександра Чернова, кореспондент інформаційного
порталу «Shipovnik.ua» повідомила: «До поліції не зверталась. Ситуація склалась така, що у
той день у Заводському районі були два чи три патрулі, у яких були виклики. Це по-перше.
Також, не було сенсу писати заяву, бо вона нічого б не дала. Побиття не було, жіночка
сильно вдарила по камері, але не завдала матеріальної шкоди, лише моральну, декілька днів
не могла відійти від цієї ситуації. Заява, то звичайно робота поліції, але це проста паперова
тяганина, яка не була мені потрібна, тим паче вона ні до чого не приведе. Тому ми з колегою
вирішили відмовитись від заяви. Зате жіночка прославилась на усю Україну».

02.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Юрій Ягольник повідомив: «До правоохоронців
звертався одразу після інциденту. Пояснив їм ситуацію, показав відповідне відео. Вони без
будь-якого нав'язування порадили не писати заяву, адже, за їх словами, «справу врешті-решт
розглядати ніхто не буде». При цьому відзначили, що за бажання заяву можна написати. Я
зателефонував головному редактору та головному директору інформаційного агентства, до
якого належить видання – ті також порадили не писати заяву, посилаючись на те, що «мені
ледве не кожен день доведеться давати показання в різних інстанціях, а результату навряд чи
я досягну». Тож, заяву я не написав. Журналістка з іншого видання, про яку йде мова у
статті, теж відмовилась писати заяву, поспілкувавшись зі своїми колегами».

61. Васюк Олена
Журналістка тижневик «Чернігівський вісник»
Журналістка тижневика “Чернігівський вісник” Олена Васюк звернулася із заявою до
Новгород-Сіверського відділу поліції (Чернігівська область) про те, що 24 серпня під час
виконання професійних обов’язків їй зламали диктофон. Невідомий чоловік пошкодив
техніку під час збору журналісткою матеріалу для статті поблизу вулиці М. Грушевського.
Повідомляють ЗМІ:
http://new.cntime.cn.ua/top-novini/item/20237-chernihivskii-zhurnalisttsi-rozbyly-dyktofon.html
http://imi.org.ua/news/na-chernihivschyni-zhurnalisttsi-rozbyly-dyktofon-vidkryto-provadzhennya/
Чоловік почав вимагати стерти всі записи з диктофону, а потім вихопив і розбив
техніку. Свої дії чоловік ніяк не аргументував, зауважила журналістка.

62. Варшанідзе Роман
Редактор сайту «Надднестрянская правда», Одеська область
25 серпня увечері редактора сайту «Надднестрянская правда» Романа Варшанідзе
жорстоко побили троє молодиків, зупинивши його машину, коли він повертався додому. У
журналіста зламане ребро та численні забої. Двоє нападників заперечують свою причетність

до побиття. Журналіст пов’язує напад з професійною діяльністю, зокрема, матеріалами про
осіб, пов’язаних з ім’ям народного депутата.
Інформують ЗМІ:
http://podrobnosti.ua/2195346-zverskoe-izbienie-zhurnalista-pod-odessoj-podrobnostisluchivshegosja.html
Як розповів у коментарі НСЖУ 31.08.2017 р. Роман Варшанідзе, він упевнений, що
його побиття має «політичний характер» і пов’язує це з висвітленням діяльності одного з
народних депутатів та осіб, причетних до нього.
«Наше видання почало висвітлювати події, які відбуваються в районі, зовсім поновому: ми знімали, як проходять сесії, засідання виконкому, розповідали про конфліктні
ситуації, а потім почали копати глибше – як роздається земля, як вирубуються посадки, де
ведеться незаконне будівництво і таке інше. Звісно, владі це почало не подобатися. Зрештою,
мабуть, вирішили «провчити» таким ось методом», – каже Роман Варшанідзе.
Зловмисників знайшли того ж дня. Зараз триває судовий процес.

63. Новак Богдан, Вінниця
29 серпня під час акції протесту у мікрорайоні Сабарів на журналіста по черзі
накинулися троє осіб, кожен з яких завдав побоїв, незважаючи на те, що потерпілий кричав
«Преса». Він перебуває в лікарні з численними забоями та зламаним носом. Порушено
кримінальну справу за ст. 171 Кримінального кодексу.
Інформують ЗМІ:
http://ua.telekritika.ua/dusia/zhurnal%D1%96sta-z-v%D1%96nnits%D1%96-pobili-pripravoohorontsyah-676178
https://www.kramatorsk.info/view/217093
https://vn.20minut.ua/Kryminal/biyka-na-sabarovi-protestuvalniki-ta-zabudovniki-nedomovilisya-10633375.html
https://www.youtube.com/watch?v=XkNnosWxC9E

http://vlasno.info/politika/gromada/protesti/item/19621-u-vinnytsi-na-sabarovi-sutychkypobyly-aktyvistiv-ta-zhurnalista-onovlyuyetsya
Станом на 1 вересня журналіст перебував у лікарні з поламаним носом, численними
забоями.
«За 15 хвилин на мене напали три різні людини і побили, – розповідає у коментарі
НСЖУ Богдан Новак. – Я кричав: не бийте, я журналіст. Поруч люди також почали
вигукувати: зупиніться, це преса! Але нічого не подіяло. Один з правоохоронців почав мене
захищати, його побили також. Поліція встановила одного з нападників, бо його впізнали мої
колеги. Інших двох я не сильно бачив».
Відкрито кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу. Як каже Богдан
Новак, він з колегами добиватиметься, щоб розслідувався не тільки випадок його побиття, а
й учасників акції протесту.

64. Бузило Ростислав
Директор телерадіокомпанії «Сокиряни», Буковина
30.08.2017 р. Ростислав Бузило прибув на запрошення жителів масиву «Станція» до
плодового саду, посадженого в межах міста Сокиряни, що належить найближчому оточенню
Сокирянського міського голови. На зборах Борис Швець – товариш міського голови – без
попередження накинувся на журналіста: нецензурно висловлювався, намагався вибити з рук
відеореєстратор та вдарив журналіста.
Про це повідомляють ЗМІ:
https://pogliad.ua/ru/news/bukovina/v-cherniveckiy-oblasti-skoyili-napad-na-zhurnalista342751
11.09.2017 р. у коментарі НСЖУ Ростислав Бузило повідомив: «Звісно, після цього
випадку звернувся до поліції, відкрили справу за статтею 171 – перешкоджання професійної
діяльності. Попереду низка експертиз, розслідування. Була підозра на струс мозку, та, на
щастя, після обстеження не підтвердилося. Час покаже, чи вдасться відстояти свої права й
покарати винного».
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65. Ліпошко Олена
Журналістка видання «Вісник Кременчука, Полтавська область
У Кременчуці 7 вересня в приміщенні ПАТ «Полтаваобленерго» на журналістку місцевого
видання «Вісник Кременчука» напав охоронець.
Повідомляють ЗМІ:
http://kg.ua/news/ohoronec-zaboroniv-kremenchuckiy-zhurnalistci-vesti-reportazh-ta-virvav-iz-ruk-telefon
Охоронець вимагав припинити відеозйомку, без пояснення. А потім силою вирвав телефон і кинув
його на підвіконня. На місце події за викликом журналіста приїхали патрульні і слідчо-оперативна
група. Складено протокол про порушення Закону та перешкоджання журналістської діяльності.

66. Сергєєв Андрій
Оператор телеканалу Z, Запоріжжя
У Запоріжжі чоловік напідпитку намагався відібрати в оператора телеканалу Z Андрія Сергєєва
штатив з камерою та погрожував розправитися з його сім’єю. Інцидент стався 8 вересня під час
зйомки дитячого свята, яке організували місцеві депутати
Повідомляють джерела:
http://imi.org.ua/news/u-zaporizhzhi-nevidomyj-napav-na-operatora-telekanalu-z-pid-chas-zjomkydytyachoho-svyata/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1280773972032992&id=100003012035875

67. Середич Тарас
Знімальна група «ТСН», 1+1, Київ

В суботу, 9 вересня, у Рівненській області бурштинокопачі забрали ключі від автомобіля в знімальної
групи «1+1» та не відпускали журналістів до тих пір, поки ті не видалили відео зйомок, повідомив
журналіст Тарас Середич.
«Це просто жесть! Щойно у нашої знімальної групи нелегальні копачі бурштину ледь не забрали
камеру (з боями не віддали) і видалили усе відео. З особистих телефонів в тому числі», – написав він
у Facebook.
Повідомляють ЗМІ:
https://zaxid.net/na_rivnenshhini_burshtinokopachi_zahopili_zhurnalistiv_11_z_vimogoyu_vidaliti_vidznyat
e_video_n1435947
http://ogo.ua/articles/view/2017-09-11/89101.html
https://1plus1.ua/ukrayinski-sensaciyi/novyny/nevidomi-siloyu-zmusili-grupu-proektu-ukrayinski-sensaciyiznishchiti-materiali-rozsliduvannya-burshtinovoyi-spravi

68. Закутська Анна
Знімальна група телеканалу «ZIK», програма «Житлоблуд», Київ
У Чабанах, що на Київщині, 13 вересня просто на засіданні селищної ради двоє невідомих напали на
знімальну групу проекту «Житлоблуд». Понад те – усе це відбувалось на очах у заступника
селищного голови Юрія Бондара, який замість того, щоб припинити хуліганство, ще й накинувся із
образами на журналістів.
Повідомляють ЗМІ:
http://zik.ua/news/2017/09/13/zastupnyk_selyshchnogo_golovy_chabaniv_napav_na_znimalnu_grupu_zhytl
obludu_1166813
Невідомі заважали роботі телекамер, били оператора по ногах і штовхали режисера.

69. Марченко Олексій
Hедактор видання «Васильківщина, Київська область

У ніч з 14 на 15 вересня стався уже другий випадок побиття Олексія Марченка у Василькові біля
супермаркету «Інтелігент» близько 12 ночі. (Перший раз Олексій Марченка було побито у червні).
Журналіст заїхав купити продукти після роботи. На нього напали під приводом, нібито він винен
комусь гроші, хоча Олексій стверджує, що ні в кого не позичав. Цей напад також пов’язує з іменем
народного депутата Сергія Рибалки, про якого готував розслідування під псевдонімом.
Повідомляють ЗМІ:
https://knk.media/stati/22181-svoboda-slova-u-vasilkovi-pobili-zhurnalista-rozsliduvacha.html

70. Халява Тарас
Журналіст видання «Закон і порядок», блогер з Добропілля, Донецька область
«Держи его, добивай!» – такі вигуки злочинців лунали під час нападу на журналіста «Закон і
порядок», блогера з Добропілля Тараса Халяву. Це сталося вночі 14 вересня, коли він знаходився біля
будинку, в якому мешкає. Троє молодиків дочекалися, коли Тарас залишиться один, та скоїли напад.
Повідомляють ЗМІ:
https://www.dotb.dn.ua/2017/09/u-dobropilli-rozsliduyut-zamah-na-zhurnalista/
На своєму каналі в YouTube Тарас висвітлює порушення закону, з якими повсякчас стикаються
звичайні люди: хамство з боку поліцейських, охоронців, обмеження доступу до водних ресурсів,
махінації на заправках. Але сказати напевно, за що його побили, чоловік не може. Нападники нічого
не забрали, та жодних погроз не виказали.
За фактом скоєння даного злочину Добропільською поліцією відкрито карну справу.

71. Ткач Михайло
Знімальна група програми «Схеми» радіо «Свобода», Київ
Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що ввечері 15 вересня у Києві на нього
напали співробітники Управління державної охорони.
"Щойно в Кончі-Заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебували президент Порошенко,
прем'єр-міністр Гройсман, віце-спікер Геращенко та ціла низка політиків, на мене й оператора скоїли

напад співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці", – написав він у
Facebook.
Повідомляють ЗМІ:
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28738256.html
http://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-znimalnu-grupu-programi-shemi-vchinili-napad-spivrobitniki-udozhurnalist-tkach-1858233.html
http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/16/7155363/
В результаті нападу оператор Борис Троценко зазнав струсу мозку та пошкодження руки. Журналісти
написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності. Згодом начальник
Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми»
Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Він також повідомив, що наразі призначене службове
розслідування щодо дій його підлеглих.

72. Реплянчук Дмитро
Журналіст «Громадського телебачення»
20 вересня, в Одесі, під час сутичок через загиблих в таборі «Вікторія» дітей, журналісту
«Громадського телебачення» Дмитрові Реплянчуку бризнули в обличчя з газового балончика.
Повідомляють ЗМІ:
http://detector.media/community/article/130125/2017-09-20-pid-chas-sutichok-v-odesi-postrazhdavzhurnalist-gromadskogo-tb-dmitro-replyanchuk/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155738259174181&set=a.10150281165679181.354190.7828
39180&type=3&theater
«Це було скоріше випадково, а не доцільно. Під міськрадою Одеси вранці були масові сутички, і в
обидві сторони бризкали газом. Я опинився в центрі подій, і схопив порцію», – повідомив він. До
поліції журналіст не звертався.

73. Лютий Артем

Журналіст проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії
На засідання сесії Добропільської міськради, що на Донеччині, 21 вересня невідомі кремезні хлопці
не пропустили жодного журналіста, також в зал не змогли потрапити представники громадських
організацій і навіть один депутат міськради. Журналіст проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії Артем
Лютий також не зміг прорватися через кордон, його виштовхали і спробували розбити камеру.
Повідомляють ЗМІ:
https://www.youtube.com/watch?v=e_1JafcjHek
Журналіст написав заяву в поліцію з приводу перешкоджання законній професійній діяльності
журналіста.

74. Дорошенко Вадим
Журналіст видання Politeka, Київ
Під час зіткнень на місці будівництва АЗС «ОККО» на вул. Ревуцького в Києві 28 вересня журналіст
видання Politeka Вадим Дорошенко опинився в епіцентрі побоїща на заправці і отримав травми. Його
жорстоко побили, видання «Політека» наголошує, що били саме співробітники поліції.
Повідомляють ЗМІ:
https://politeka.net/ua/news/510070-poboishhe-na-revutskogo-v-kieve-kopy-izbili-zhurnalista-politeka/

75. Огренчук Святослав
Громадський активіст та незалежний журналіст, м.Одеса
30 вересня, в Одесі, під час мітингу Михайла Саакашвілі відбулись сутички та невідомі напали на
громадського діяча і незалежного журналіста, інваліда по зору Святослава Огренчука. Йому завдали
кілька ударів по голові. Святославу діагностовано струс мозку та госпіталізовано до лікарні.
Повідомляють ЗМІ:
http://replyua.net/news/76925-vo-vremya-vstrechi-saakashvili-s-odessitami-proizoshel-incident.html

У коментарі НСЖУ Святослав Огренчук зазначив, що він саме як журналіст перебував на мітингу та
хотів отримати відповіді на свої питання від політика, колишнього голови Одеської
облдержадміністрації. Пан Огренчук написав заяву до поліції, в якій пов’язав побиття саме із
перешкоджанням професійній журналістській діяльності.

ІНДЕКС ФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ – 2017
(моніторинг Національної спілки журналістів України)

Індекс фізичної безпеки Національної спілки журналістів України – це моніторинг випадків
перешкоджання журналістській діяльності із застосуванням фізичної сили. Ці інциденти
можуть супроводжуватися пошкодженням апаратури, випадками насильства щодо
журналістів чи технічних працівників медіа, здійснених під час виконання професійних
обов’язків або пов’язаних із їх виконанням.
НСЖУ щомісячно оприлюднює випадки фізичної агресії щодо журналістів за період,
починаючи з січня 2017 року. Інформація по кожному випадку перевіряється експертами
НСЖУ і передбачає персональне спілкування постраждалими з метою підтвердження
інформації. При цьому отримуються додаткові відомості про те, чи пов’язують журналісти
випадки фізичного насильства з професійною діяльністю, якою була реакція
правоохоронців, чи була написана заява до поліції, чи порушувалася кримінальна справа,
чи були покарані винні. При цьому НСЖУ та її партнери готові надавати юридичну
підтримку постраждалим журналістам у разі потреби.
Матеріали про випадки фізичної агресії оприлюднюються у ЗМІ та надсилаються до
Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України, Адміністрації
Президента України, Верховної ради України, офісу Уповноваженого ВР з прав людини.
Також відомості передаються у міжнародні медіаорганізації для координації зусиль по
боротьбі із безкарністю – зокрема, Міжнародну федерацію журналістів, Європейську
федерацію журналістів, Комітет захисту журналістів, офіс Представника ОБСЄ з питань
свободи ЗМІ, офіс Ради Європи.
Юридична підтримка – ГО «Платформа прав людини»
ПАРТНЕРИ ІНДЕКСУ ФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖУРНАЛІСТІВ:
• ГО «Інформаційна безпека»
• ГО «Центр інформації про права людини»
• Академія Української Преси
• Донецький інститут інформації
• Інститут розвитку регіональної преси

ПАРТНЕРИ:

