
Підготувала Юлія Топчій,
МЖБ 1 - 19.

Зміни в українському
інформаційному
вимірі після 24 лютого
Медіа поза марафоном #UAразом



Низка мовників
змушені були
призупинити свою
діяльність. 

«ТВій Плюс» і «KRATU»

«Сігма», «МТВ» та «TV-7»

«Viasat Sport HD»

«Відікон»

ВІТА ТБ»

«TV-4»

«МТМ»



Деякі мовники
переживають

трансформацію й
продаж.

“Типовий Київ”, Odesa.live, Live.

“Україна”,
“Україна24”,
“Футбол
1/2/3”, 
“НЛО TV”,
“Індиго”



Наприкінці березня деякі
канали стали виходити з
телемарафону



Хто  залишився поза марафоном? 





"За нашими спостереженнями, ці канали значну частину ефірного
часу транслювали марафон "Єдині новини", (…) а решта часу -
власне мовлення телеканалів було патріотичним і не виходило за
рамки принципів єдиної інформаційної політики", 

(Йдеться у заяві професійних спільнот "Медіарух" та "Комісія з
журналістської етики")



«Не існує жодних підстав обмежувати самостійне мовлення наших
каналів – каналів з твердою проукраїнською позицією, яка ні в кого не

викликає ані найменших сумнівів. І які ніколи не мали жодних нарікань
з боку військових. Ми здатні й надалі забезпечувати повноцінне
цілодобове мовлення й ефективно битися в інформаційній війні,

захищаючи Україну, разом з колегами-журналістами з інших каналів.
Втім, розуміємо логіку воєнного стану. Нині – час великих випробувань,

коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради
перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому ми будемо

діяти відповідно до закону.»

ТОВ “Вільні медіа” 



“В ефірі мають право мовити
лише “Інтер”, “Плюси”, “Україна”
і ICTV, які роблять спільний
марафон. Вороги у владі
штовхають президента не на
боротьбу з “Росією 24”, яку
включили в Мелітополі, а на
боротьбу з українськими
патріотичними каналами, які, на
відміну від “Інтера”, не
підтримували ОПЗЖ і не
прославляли агресора. Це
незаконно і несправедливо”. 



“Мова йде тільки про
необхідність підключення до
єдиного загальнонаціонального
телемарафону – повністю або
частково. Але в каналів є певна
творча свобода. Інша річ, що під
час повноцінної війни має бути
більш-менш єдина
інформаційна політика в
телепросторі”.



Чи може влада користуватись надзвичайними
повноваженнями, що дозволяють усувати
потенційних конкурентів і опонентів в
інформаційному полі?

Чи виглядає обмеження діяльності каналів 
обґрунтованим і доцільним? 

Яке має бути оптимальне рішення, що відповідало б 
 спрямуванню на єдність нації та безумовного
збереження права на свободу слова?



Дякую за увагу!


