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В результаті подій, пов’язаних з масовими протестами в Україні, за два місяці
(січень і лютий 2014 року), один журналіст загинув, ще близько 130 отримали
поранення і травми різної тяжкості
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1. Вступ
За час революційних подій в Україні спостерігалися три головні фази загострення
протистояння між протестувальниками та владою:


30.11.2013 – 01.12.2013 – розгін студентів на майдані Незалежності, а також
жорстоке побиття протестувальників біля Адміністрації Президента України.



19.01.2014 – 22.01.2014 – зіткнення на вул. Грушевського і перші офіційні загиблі в
результаті зіткнень.



18.02.2014 – 20.02.2014 – штурм майдану Незалежності і масовий розстріл
протестувальників в центральній частині Києва.

Кожна з цих фаз супроводжувалася масовим насильством по відношенню до журналістів –
їх обстрілювали з травматичної і вогнепальної зброї, били, багато хто постраждав від
вибухів світлошумових гранат і розпилення сльозогінного газу. Як результат – один
журналіст загинув, більше двох сотень отримали поранення. У більшості випадків сила
проти працівників ЗМІ застосовувалася навмисно, з метою перешкодити їх професійній
діяльності і не дати можливості висвітлювати поточні події..
Незважаючи на прихід до влади в Україні демократичних сил, злочини проти журналістів
досі залишаються повністю не розслідуваними, а винні – не покараними.
Попередній звіт [1] був присвячений журналістам, постраждалим в період з 30.11.2013 по
01.12.2013. У цьому звіті наведена інформація про репресії щодо журналістів протягом
двох подальших гострих фаз протистоянь – в січні та лютому 2014 року.
Джерела:
1. Open Dialog Foundation // The point of no return for Ukraine: Failure to sign the agreement with the EU and
oppression
of
civil
protesters
and
journalists
discredited
http://old.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Euromaidan_Report_ENG.pdf

Ukrainian

authorities

-
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2. Злочини проти журналістів у Києві
2.1.

Загибель В’ячеслава Веремія

У ніч з 18.02.2014 на 19.02.2014 в центрі Києва загинув 33-річний журналіст газети «Вісті»
В'ячеслав Веремій. Пізно вночі (близько 00:30, 19.02.2014) В'ячеслав разом з колегою
Олексієм Лимаренком поверталися додому на таксі. На одному з перехресть в центральній
частині міста машина зупинилася на світлофорі. В той момент там перебувала велика група
молодиків в масках та з бітами («тітушки» [1]). В'ячеслав Веремій, перебуваючи в машині,
спробував зняти їх на камеру мобільного телефону. Молодики це помітили та накинулися на
автомобіль – почали громити машину палицями та закидати світлошумовими гранатами.
Таксиста, В'ячеслава Веремія та Олексія Лимаренка витягли з машини та почали бити. Після
цього один з нападників вистрелив в груди В'ячеславу. На місце події викликали швидку
допомогу, журналіста госпіталізували, проте в лікарні він помер від надмірної втрати
крові [2].
За місяць до цього, 20.01.2014, В'ячеслав отримав травму ока (частково втратив зір) під час
зіткнень на вул. Грушевського.
За фактом загибелі В'ячеслава Веремія було порушено кримінальну справу за ст. 115 КК
України («Умисне вбивство»). 02.04.2014 стало відомо про затримання першого
підозрюваного у вбивстві журналіста. Його ім'я наразі не розголошується. Як повідомили у
Міністерстві внутрішніх справ України, затриманим виявився 40-річний житель Донецької
області, який упродовж останніх 11 років мешкав в Києві. Чоловік заробляв на життя тим, що
керував групою спортсменів, що надають послуги у сфері охорони. Зараз підозрюваний
перебуває під арештом [3].
2.2.

Арешти та затримання журналістів

За фактом участі в масових заворушеннях (ст. 294 КК України) на вул. Грушевського в Києві
були затримані та заарештовані 4 журналісти – Мар'ян Гаврилів, Андрій Лоза, Володимир
Карагяур та Антон Кудинов – усі вони займалися висвітленням поточних подій. Пізніше суд
змінив запобіжний захід для них з арешту на домашній арешт.
Були зафіксовані й інші випадки, коли журналістів затримували під час виконання ними своїх
професійних обов'язків, але незабаром відпускали. Наприклад, вранці 20.01.2014 міліція
затримала знімальну групу інформаційної агенції «Радіо Свобода». Двоє журналістів агенції
(Ігор Ісхаков та Дмитро Баркар) наблизилися до кордону правоохоронних органів на
вул. Грушевського, після чого їх побили та посадили до автозаку. Одному з журналістів за
допомогою смс-повідомлення вдалося повідомити про затримання, у зв'язку з чим було
піднято громадський резонанс, і журналістів незабаром відпустили [4]. Співробітниками
«Беркуту» був також побитий та затриманий російський журналіст Андрій Кисельов. Завдяки
втручанню офіційних осіб Російської Федерації журналіста звільнили [5].
2.3.

Побиття журналістів та стрілянина по них

Чисельні факти застосування сили співробітниками міліції по відношенню до журналістів
були зафіксовані у відео- та фотоматеріалах.
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Так, 19.01.2014 у прямому ефірі репортерові (і за сумісництвом оператору) «spilno.tv»
Анатолію Лазаренку співробітники міліції прострелили руку з травматичної зброї [6], [7].
Того ж вечора журналіст «Радіо Свобода» Ігор Ісхаков зафіксував на відеокамеру, як
співробітник міліції прицільно стріляє у нього, в той час як він знімав те, що відбувалося [8].
Аналогічні випадки були зафіксовані також наступного дня, 20.01.2014. Співробітники міліції
обстріляли операторів «5 Каналу» Івана Наконечного [9] та Юрія Усика [10], які знімали події
на вул. Грушевського. На відеозаписах чітко видно, що міліціонери стріляють прицільно в
журналістів.
Характер поранень від травматичної зброї, які отримували журналісти, також свідчить про те,
що стрілянина по них здійснювалася прицільно. Зокрема, були зафіксовані випадки пострілів
в голову – наприклад, журналісту Павлу Іванову вистрілили в голову 4 рази. Дмитру Власову
співробітники міліції вистрілили тричі в область паху. Варто відзначити, що згідно з відомчою
інструкцією для співробітників міліції, прицільні постріли з травматичної зброї гумовими
кулями можна здійснювати у випадку групових порушень громадського порядку, але з
відстані не менше 40 метрів і в нижню частину тіла [11].
Цікаво, що обстрілювали і били у більшості випадків операторів або фотокореспондентів,
тобто тих працівників ЗМІ, які безпосередньо фіксували події. Крім того, що їх били, їм
також ламали техніку, відбирали карти пам'яті, примушували видаляти відзнятий матеріал.
Все це свідчить про те, що журналістів навмисно позбавляли можливості фіксувати події, що
мали місце.
20.01.2014 рух «Стоп цензурі» виступив із заявою, в якій розкритикував факти насильства
щодо журналістів в Україні, і закликав міжнародну спільноту втрутитись у ситуацію. «Події у
центрі Києва в урядовому кварталі стали остаточною квінтесенцією того, що
відбувалося в Україні з журналістами протягом останніх років. Побиття, знищення
техніки, постріли і затримання – щоб не було відео, фото і людей в країні, які бачать і
знають правду... Тут, в Україні, ми навіть не чекаємо виправдання від нинішньої влади –
адже не було ще жодного покарання бійця за події, починаючи з 30 листопада (2013 року –
ред.)» [12], - повідомлялося у заяві.
У відповідь на скарги журналістів колишнє керівництво Міністерства внутрішніх справ
України заявило, що: «Інформацію (про стрілянину в Києві по журналістах гумовими
кулями) можна розцінювати як провокацію. Дійсно, є декілька потерпілих журналістів.
Вони зверталися в лікарню по допомогу. Вони отримали травми від вибухових пакетів,
шашок, шумових гранат, каміння» [13].
28.01.2014 українські журналісти провели акцію в кулуарах Верховної Ради України, в ході
якої демонстрували народним депутатам Партії Регіонів фотографії постраждалих від дій
міліції журналістів. Депутат від Партії Регіонів Олена Бондаренко заявила, що журналісти,
перебуваючи в зоні бойових дій, повинні «бути готовими ризикувати своїм життям». «Я
думаю, що для вас не секрет, що якщо йдуть бойові дії, завжди є потерпілі. На жаль,
журналіст в цих умовах теж незахищений. Згадайте наших журналістів, загиблих в
«гарячих точках»... Журналісти помирають по всіх усюдах. На жаль, цей рахунок не
закритий» [14], – сказала Бондаренко журналістам.
Джерела:
1. Тітушки - збірний термін для іменування молодиків, які неофіційно використовуються в Україні у політичних
цілях як найманці для організації силових провокацій, заворушень, інших акцій із застосуванням фізичної сили.

5

www.odfoundation.eu

2. Вісті // Хто вбив В’ячеслава Веремія - http://vesti.ua/kiev/38419-kto-ubil-nashego-druga-i-kollegu-vjacheslavaveremija
3. Espreso.tv // Затримано одного із учасників банди, що вбила журналіста газети «Вісті» http://espreso.tv/news/2014/04/02/zatrymano_odnoho_z_uchasnykiv_bandy_scho_vbyla_zhurnalista_hazety_vesty
4. Ого // Журналісти Радіо Свобода постраждали від міліції - http://www.ogo.ua/articles/view/2014-0120/46582.html
5. Lenta.ru // В Києві затриманий режисер Lenta.doc - http://lenta.ru/news/2014/01/23/kiselev/
6. Дзеркало тижня // В зіткненнях на Грушевського постраждали 23 журналісти - http://zn.ua/UKRAINE/vstolknoveniyah-na-grushevskogo-postradali-15-zhurnalistov-137021_.html
7. Youtube.com // «Беркут» полює на оператора Espreso.tv - https://www.youtube.com/watch?v=ykrQW7Gf6j8
8. Радіо Свобода // Відео Радіо Свобода: міліція цілиться у журналіста http://www.radiosvoboda.org/content/article/25235297.html
9. Youtube.com // Міліціонер стріляв в оператора «5 каналу» - https://www.youtube.com/watch?v=KgOIbnTxlBo
10. ТСН // Поранені журналісти переконані в навмисному обстрілі силовиками - http://tsn.ua/video/videonovini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2
11. Під прицілом // Волинський «беркутівець» розповів, коли можна бити людей - http://pp.com.ua/articles/43449/
12. Стоп Цензурі // Міліція стріляє в журналістів http://stopcensorship.wordpress.com/2014/01/20/%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2/
13. РБК-Україна // МВС припускає, що інформація про стрільбу по журналістах в Києві – провокація http://euromaidan.rbc.ua/rus/mvd-dopuskaet-chto-informatsiya-o-strelbe-po-zhurnalistam-20012014105800
14. Українска правда // Бондаренко: В зоні бойових дій журналісти повинні бути готові ризикувати життям http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/28/7011675/
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3. Злочини проти журналістів у регіонах України
Якщо у Києві журналісти ставали жертвами дій співробітників міліції, то в регіонах вони
постраждали також від нападів «тітушок». Усе це відбувалося за потурання співробітників
міліції, які ігнорували численні факти правопорушень.
Дніпропетровськ. Під час зіткнень біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(ОДА) 26.01.2014 від дій міліції і невідомих молодиків у масках постраждало не менше 6
журналістів. Оператор Сергій Кочет отримав поранення в спину з травматичної зброї;
оператору Данилу Петеримову травмували руку. Журналіст Наталія Свєтлова отримала
травми та синці від ударів палицями. Крім того, була розбита камера одного з журналістів
місцевого «34 телеканалу». Молодики спортивної статури розбили ноутбук журналістові
газети «Вісті» Ярославу Маркіну. Також у будівлі ОДА вони погрожували журналістові газети
«Урядовий кур'єр» Наталії Беловицькій [1].
У Запоріжжі 26.01.2014 під час зіткнень біля обласної державної адміністрації постраждало
не менше 3 журналістів. Були побиті: фотограф інформаційної агенції «Укрінформ» Дмитро
Смольєнко, журналіст, ведучий та музикант Валентин Терлецький, а також головний
редактор газети «Мрія» Юрій Гудименко. Смольєнко та Терлецький в результаті отриманих
травм були госпіталізовані. Юрію Гудименку міліціонер кийком зламав палець. «Я знімав,
поки не отримав палицею по руці, в якій стискав непотрібну загалом річ – журналістське
посвідчення. Рука начебто ціла, тільки палець зламаний. Лікарні переповнені побитими
особами» [2], - повідомив Юрій Гудименко.
Черкаси. Під час розгону антиурядових протестів в Черкасах від дій співробітників
спецпідрозділу «Беркут» постраждало не менше 5 журналістів. Зокрема, беркутівці побили
журналіста Сергія Марчука, а також затримали Юрія Висоцького. Обидва журналісти мають
громадянство Білорусі і працюють на польському телеканалі «Белсат». Також був побитий
журналіст телеканалу «Інтер» Станіслав Кухарчук. Операторові телеканалу «Вікка» розбили
камеру. Журналіста Олега Огілька побили невідомі. 29.01.2014 черкаські журналісти
передали в обласне управління міліції звернення з вимогою покарати винних в побитті їх
колег. Під зверненням підписалися 78 журналістів [3].
Донецьк. За ствердженням донецької журналістки Катерини Жемчужникової, під час подій,
пов'язаних з донецьким Євромайданом, постраждало близько 10 журналістів. «Когось
штовхали кулаками в спину, когось закидали яйцями, а комусь пошкодили техніку.
Постраждали навіть представники провладних ЗМІ. Коли до нас вперше приїхали
спортсмени, 19 січня, спочатку вони просто стояли осторонь і кричали «Геть, майдан».
Потім почали штовхати журналістів, кидатися яйцями, постраждав навіть оператор
телеканалу «Донбас», що належить Ринату Ахметову. Журналістам муніципальної
газети намагалися розбити фотоапарат», - розповіла Жемчужникова. Сама журналістка
була вимушена поїхати на деякий час з Донецька, оскільки побоюється за свою безпеку [4].
Харків. Харківський кореспондент видання «Український простір» Роман Черемський заявив
про те, що співробітники «Беркуту» 11.01.2014 побили його та розбили відеокамеру вартістю
20 тисяч гривень (близько 1700 євро) в центрі міста під час зйомок матеріалу про
Антимайдан. «Я знімав автобуси без номерних знаків з затемненими вікнами, біля яких
стояли бійці «Беркуту». Сказали не знімати. Я продовжив. До мене підійшов ззаду
беркутівець, ззаду в шию – електрошокером, скрутили, декілька ударів – в область нирок,
заштовхали в автобус, там ще дали по нирках і погрожували: «Передай своїм журналістам,
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щоб нас не знімали». Камеру розбили і забрали флешку», – розповів Черемський.
Прокуратура Харківської області за фактом побиття журналіста порушила кримінальну справу
за ч. 2, ст. 365 КК України («перевищення влади або службових повноважень»), проте нікого
наразі не затримали [5]. У міліції факт побиття журналіста заперечують та заявляють, що він
самовільно потрапив до автобусу, а співробітники «Беркуту» поговорили з ним і попросили
залишити транспортний засіб [6].
25.01.2014 активісти харківського Євромайдану влаштували ходу містом з національними
прапорами України. Впродовж усієї акції мітингувальників супроводжувала група близько
100 молодиків спортивної статури. Незабаром вони стали нападати на мітингувальників –
кидали сніжки, шматки льоду й петарди. В результаті одному журналістові (Сергію
Алєксєєву) розбили голову. Міліція відреагувала на провокацію і зупинила зіткнення, проте
нікого не затримала [7]. 26.01.2014 під час нападу групи осіб з бітами на учасників
антиурядового мітингу постраждав оператор Андрій Радич, зловмисники також пошкодили
камеру і штатив харківської телекомпанії «Агенція телебачення «Новини».
Мер Харкова Геннадій Кернес та голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін
відомі своїми неодноразовими критичними заявами на адресу ЗМІ. Наприклад, під час
всеукраїнського з'їзду керівників первинних організацій Партії Регіонів, що відбувся
01.02.2014 в Харкові, Михайло Добкін звинуватив журналістів в необ'єктивності під час
висвітлення ситуації з протестами [8]. Раніше Михайло Добкін досить неоднозначно
звернувся до журналістів «5 каналу». Коментуючи напади на журналістів в Харкові, він
заявив: «Якщо ви маєте намір досягти чогось хорошого у вашій професії, будьте готові,
що хтось може зламати вам вашу камеру» [9].
Сімферополь. 28.01.2014 невідомі розбили фотоапарат Сергію Мокрушину. Як стверджує
журналіст, того дня він побачив в місті групу молодиків міцної статури. Припустивши, що це
можуть бути провокатори (у Сімферополі мали відбутися декілька мітингів), він вирішив їх
сфотографувати. «До мене одразу ж підійшли декілька агресивно налаштованих осіб,
вимагаючи «стерти» запис, а коли я відмовився, один з них сильним ударом вибив з рук
фотоапарат. Він впав та розбився», – розповів журналіст. За цією подією спостерігали 4
співробітники міліції, які були поруч, проте вони відмовилися затримати зловмисника або
хоча б перевірити його особу. Сергій Мокрушин написав заяву в міліцію за фактом нападу на
нього, а також за фактом бездіяльності співробітників міліції [10].
В результаті подій в Україні, пов'язаних з масовими протестами, за два місяці (січень та
лютий 2014 року) постраждало не менше 130 журналістів (додаток 1). В цілому, за весь час
антиурядових протестів в Україні було зафіксовано як мінімум 206 випадків фізичної агресії
по відношенню до журналістів [11].

Джерела:
1. Телеканал «24» // В Запорожжі і Дніпропетровську постраждали журналісти http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_zaporizhzhi_i_dnipropetrovsku_postrazhdali_zhurnalisti&objectId=4028
85
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2. УНІАН // Під час розгону запорізького Майдану постраждали мінімум троє журналістів http://www.unian.net/politics/876822-vo-vremya-razgona-zaporojskogo-maydana-postradali-minimum-troejurnalistov.html
3.Телекритика // Журналісти, що постраждали від «Беркуту» в Черкасах, вимагають покарати винних
http://www.telekritika.ua/pravo/2014-01-29/89892
4. Вголос // Журналістка Катерина Жемчужникова розповіла про особливості донецького Майдану http://vgolos.com.ua/articles/nichogo_ne_zminyty__donechchany_133029.html
5. Цензор.net // Харківський журналіст заявив про побиття «Беркутом»: ззаду в шию електрошокером,
скрутили, декілька ударів по нирках http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshoker
om_skrutili_neskolko_udarov
6. АТН // Побиття журналістів і бійці на вулицях – як розпочинався форум євромайданів http://atn.ua/obshchestvo/izbienie-zhurnalista-i-boycy-na-ulicah-kak-nachinalsya-forum-evromaydanov
7. 057.ua // В центрі Харкова на євромайданівців напали «тітушки». Постраждали також два журналісти http://www.057.ua/news/461733
8. УНІАН // Кернес кричав журналістам «Ганьба» і вимагав прорвати інформаційну блокаду http://www.unian.net/politics/879542-kernes-krichal-jurnalistam-pozor-i-treboval-prorvat-informblokadu.html
9. Українська правда // Добкін говорить, що журналісти повинні бути готовими до розбитих камер http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011603/
10. День // Зробив фото – отримав удар - http://www.day.kiev.ua/ru/article/media/sdelal-foto-poluchil-udar
11. Інститут масової інформації // Євромайдан: список постраждалих журналістів – 206 випадків http://imi.org.ua/analytics/42295-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-30-vipadkiv-onovlyuetsya.html
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4. Розслідування злочинів проти журналістів під час масових протестів в Україні
Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України, на даний момент відомством
ведеться досудове розслідування 72 кримінальних проваджень за фактом нападів на
журналістів, що сталися за весь час антиурядових протестів в Україні (у період з 21.11.2013 по
12.03.2014).
Зокрема, провадження були відкриті за такими статтями кримінального кодексу України:











26 проваджень – за ст. 171 («Перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів»);
9 проваджень – за ст. 125 («Умисне легке тілесне ушкодження»);
7 проваджень – за ст. 194 («Умисне знищення або пошкодження майна»);
5 проваджень – за ст. 185 («Крадіжка»);
4 провадження – за ст. 186 («Грабіж»);
3 провадження – за ст. 115 («Умисне вбивство»);
3 провадження – за ст. 341 («Захоплення державних або громадських будівель чи
споруд»);
2 провадження – за ст. 187 («Розбій»);
1 провадження – за ст. 129 («Погроза вбивством»);
1 провадження – за ст. 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці
громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності»).

За той самий період про підозру у скоєнні кримінального злочину було повідомлено 7
особам [1].
02.04.2014 міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков доручив керівництву головних
обласних управлінь МВС активізувати досудове розслідування у кримінальних провадженнях
за фактом скоєння злочинів проти працівників ЗМІ [2].
Джерела:
1. Інститут масової інформації // За час масових протестів відкрито 72 кримінальних провадження щодо нападів
на журналістів - МВС - http://imi.org.ua/news/43641-za-chas-masovih-protestiv-vidkrito-72-kriminalnihprovadjennya-schodo-napadiv-na-jurnalistiv-mvs.html
2. Комітет свободи Слова // Лист МВС України щодо перешкоджання виконанню службових обов'язків
працівниками засобів масової інформації http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/publish/article?art_id=49790&cat_id=44734&showHidde
n=1
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5. Висновки та рекомендації
Фонд «Відкритий Діалог» звертає увагу на те, що застосування сили з боку правоохоронних
органів України по відношенню до журналістів під час виконання ними своїх професійних
обов'язків є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, а також законодавства
України.
Так, згідно зі ст. 1 та ст. 2 Женевських конвенцій, журналісти розглядаються як цивільне
населення і тому користуються захистом конвенцій. Зокрема, згідно з ч. 2, ст. 51 Додаткового
протоколу (І) до Женевських конвенцій, «Цивільне населення як таке, а також окремі
цивільні особи не повинні бути об'єктом нападів». Згідно зі ст. 52 Протоколу, цивільні особи
мають право на те, щоб до їх власності (до якої належить і професійна апаратура журналістів)
ставилися з повагою, якщо вона не носить військового характеру [1].
Згідно з законодавством України, умисне перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків є
кримінальним злочином (ст. 171 УК України) [2].
Закон України «Про інформацію» гарантує, що після пред'явлення журналістом документу,
що підтверджує його професійну приналежність, працівник ЗМІ має право збирати
інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових заворушень та
військових дій (ч. 4, ст. 25) [3]. Проте під час розгону акцій протесту в Києві і регіонах України
були зафіксовані чисельні випадки, коли співробітники правоохоронних органів
застосовували силу до журналістів після пред'явлення останніми журналістського
посвідчення. Більш того, наведені в цьому звіті приклади дозволяють стверджувати, що
атаки на журналістів проводилися цілеспрямовано.
Фонд «Відкритий Діалог» вимагає від компетентних органів України (Генеральної
прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України) проведення оперативного
та об'єктивного розслідування за кожним фактом застосування сили по відношенню до
журналістів і перешкоджання професійній діяльності журналістів під час подій, пов'язаних
з масовими антиурядовими протестами в Україні, в період з листопада 2013 року по лютий
2014 року.
Беручи до уваги той факт, що зміна вищого керівництва країни не призвела до корінних змін
в силових органах, прокуратурі, а також судовій системі, процес розслідування злочинів,
здійснених під час розгону масових протестів, суттєво ускладнений. Більшість злочинів проти
працівників ЗМІ були здійснені саме працівниками силових структур (міліції). Судові процеси,
що відбулися за цими справами, носили виключно політичний характер, а за іншими
злочинами до судового процесу справа так і не дійшла. Велика різниця між числом
порушених кримінальних проваджень за фактом застосування сили до журналістів (72) та
числом осіб, підозрюваних у скоєнні відповідних злочинів (7) є показником того, що за
теперішніх умов говорити про об'єктивність розслідування неможливо. Для підвищення
ефективності розслідування злочинів проти журналістів, а також загального рівня роботи
правоохоронних органів вважаємо доцільним:


Провести люстрацію в правоохоронних органах України. В першу чергу – замінити
керівництво управлінь МВС та прокуратури усіх рівнів фахівцями, які не заплямували
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свою репутацію корупційними скандалами і не мали відношення до порушень прав
людини.
Провести люстрацію в судовій системі України. Від займаних посад гарантовано
повинні бути відсторонені усі судді, що приймали протиправні рішення проти
учасників масових протестів в Україні («Євромайдан»). Актуальною також є
реорганізація системи судів загальної юрисдикції в Україні з одночасним введенням
нових кадрів до суддівського корпусу України.
Надати громадськості можливість проводити моніторинг процесу розслідування
злочинів проти працівників ЗМІ.
Від демократичних країн Заходу прийняти необхідну всебічну допомогу в проведенні
розслідувань вчинених злочинів, а також прийняти допомогу в підготовці нових
кадрів для правоохоронних органів і реформуванні правоохоронної і судової систем
України.
Фінансово-економічну допомогу з боку країн Заходу та Міжнародного валютного
фонду (МВФ) Україна повинна отримувати тільки в обмін на гарантоване проведення
системних реформ, у тому числі і правоохоронної системи.

Джерела:
1. Додатковий Протокол І до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних
збройних конфліктів - http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Ry5pagc.html
2. Кримінальний кодекс України - http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-171.htm
3. Закон України «Про інформацію» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

12

www.odfoundation.eu

Додаток 1
Список журналістів, що постраждали за період з 11.01.2014 по 26.01.2014
Київ:
19.01.2014:
1. Влад Бовтрук – оператор інтернет-телебачення «Громадське ТБ»; отримав поранення
від травматичної зброї в ногу і живіт.
2. Олександр Брамс – фотокореспондент газети «Коментарі»; отримав забій правого
передпліччя та плеча.
3. Ігор Волосянкін – редактор газети «Уездные новости»; отримав поранення в ногу та
спину.
4. Ігор Демченко – фотокореспондент інформаційного порталу «Світло й тіні»;
19.01.2014 йому в обличчя з відстані в декілька метрів співробітники «Беркуту»
кинули світлошумову гранату. В результаті він майже повністю втратив зір. З розповіді
Ігоря Демченка: «Хотів зафіксувати кидання каменю в мітингувальників. Я
помітив, що в мене кинули [щось], я просто не думав, що це граната. На даний час
лівого ока я не маю, на правому оці дуже впав зір, практично я не бачу, бачу тільки
смутно, порушена координація руху, із слухом проблеми, і дуже страшні нічні
головні болі, практично я ночами не сплю, ока немає, але воно болить».
5. Данило Євтухов – редактор видання «Критика»; отримав поранення від вибуху
світлошумової гранати, а також з травматичної зброї.
6. Володимир Зінченко – оператор телеканалу «ICTV»; отримав поранення в око в
результаті пострілу з травматичної зброї, втратив зір на одне око.
7. Павло Іванов – журналіст інформагенції «Українська молодіжна інформаційна
агенція»; отримав 4 поранення в голову з травматичної зброї. За словами журналіста,
співробітники міліції, що стріляли, навмисно цілилися йому в голову [1].
8. Володимир Карагяур – оператор інтернет-телебачення «spilno.tv»; затриманий
міліцією за звинуваченням у забезпеченні протестувальників бензином для
виготовлення вибухових сумішей. Володимира затримали в ніч з 19 на 20 січня на
автозаправній станції, коли він намагався придбати паливо для електрогенератора.
Журналістові висунули звинувачення в участі у масових заворушеннях (ч. 2, ст. 294 КК
України) [2].
9. Олександр Клименко – фотокореспондент газети «Голос України»; отримав
поранення ноги та щоки від вибуху світлошумової гранати.
10. Олександр Ковалевський – оператор телеканалу «24»; після вибуху світлошумової
гранати у Олександра відкрилася кровотеча з вуха.
11. Антон Кудинов - журналіст телеканалу «Прихована Правда»; під час зіткнень на вул.
Грушевського він підійшов до кордонів міліції з білим прапором на знак необхідності
примирення сторін. Його затримали і звинуватили в участі в масових заворушеннях
(ст. 294 КК України), а пізніше він був поміщений під домашній арешт.
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12. Богдан Кутепов - журналіст інтернет-телебачення «Громадське ТБ»; невідомі
відібрали в журналіста посвідчення і планшет, коли той знімав на камеру мітинг
прибічників «Партії Регіонів» (на той момент – провладна партія) в Києві.
13. Анатолій Лазаренко – оператор онлайн-телебачення «spilno.tv»; співробітники міліції
прострілили йому руку.
14. Іван Любиш-Кирдей - оператор телеканалу «1+1»; отримав кілька подряпин на нозі
після вибуху світлошумової гранати.
15. Роман Пилипей – фотограф-фрілансер; під час зіткнень йому в голову попала цеглина,
кинута з боку протестувальників.
16. Денис Савченко – оператор телеканалу «5 канал»; впав з автобуса, який розхитали
співробітники спецпідрозділу «Беркут», з нього зірвали бейдж «Преса» і відтягли до
автозаку. В результаті у Денису зламали ногу.
17. Галина Садомцева – координатор онлайн-телебачення «spilno.tv»; отримала травми
обличчя та ніг від вибуху світлошумової гранати.
18. Віталій Терещенко – фотокореспондент; травмувався після падіння з автобуса,
розхитаного співробітниками «Беркуту».
19. Володимир Тищенко – журналіст газети ВО «Свобода»; отримав поранення ноги
після вибуху світлошумової гранати, а також поранення з травматичної зброї.
20. Янек Фалькевич – оператор онлайн-телебачення «spilno.tv»; отримав розсічення
брови осколком світлошумової гранати.
21. Євген Фельдман – фотокореспондент газети «Нова газета» (Росія); постраждав від
вибуху світлошумової гранати, отримав поріз, йому також розбили ніс [3].
20.01.2014:
22. Богдана Бабич – журналіст інтернет-телебачення «spilno.tv»; уламком світлошумової
гранати ранило ногу.
23. Дмитро Баркара – журналіст інформаційної агенції «Радіо Свобода»; побили
міліціонери під час затримання.
24. Тимур Бедерничек – оператор інтернет-телебачення «spilno.tv»; отримав множинні
опіки ніг.
25. Антон Бережний – оператор інтернет-телебачення «spilno.tv»; отримав множинні
гематоми на тілі після обстрілу співробітниками міліції з травматичної зброї.
26. В'ячеслав Веремій – журналіст газети «Вісті»; уламком травмувало ліве око, отримав
травму лівої руки.
27. Станіслав Григорьєв – кореспондент російського телеканалу «РЕН ТВ»; постраждав від
вибуху світлошумової гранати.
28. Тимур Ібрагімов – оператор інтернет-телебачення «spilno.tv»; отримав два порізи
уламками від світлошумової гранати.
29. Ігор Ісхаков – журналіст інформаційної агенції «Радіо Свобода»; отримав множинні
синці та забої.
30. Макс Левін – фотокореспондент інформаційного інтернет-порталу «LB.ua»; невідомі
побили журналіста, коли той повертався додому після подій на вул. Грушевського.
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31. Роман Малко – журналіст видання «Український Тиждень»; отримав поранення в око
після пострілу з травматичної зброї.
32. Іван Наконечний – телеканал «5 канал»; співробітник міліції вистрілив з травматичної
зброї у відеокамеру Наконечного.
33. Наталія Пісня - телеканал «1+1»; отримала поранення від травматичної зброї.
34. Олексій Симаков – журналіст телеканалу «СТБ»; уламком світлошумової гранати
поранило ногу.
21.01.2014:
35. Олег Веремієнко – оператор інтернет-телебачення «Прихована Правда»; отримав
поранення в голову після пострілу співробітника міліції з травматичної зброї.
36. Дмитро Двойниченков – оператор інтернет-телебачення «ЕСПРЕСО-ТБ»; був
затриманий співробітниками «Беркуту» під час ведення прямої трансляції з
вул. Грушевського.
37. Юрій Лоза – газета партії ВО «Свобода»; заарештований на 2 місяці за звинуваченням
у організації масових заворушень (ст. 294 КК України), пізніше був амністований.
22.01.2014:
38. Дмитро Власов – журналіст «The Associated Press»; міліцейські снайпери тричі
вистрілили з травматичної зброї йому в пах.
39. Мар'ян Гаврилів – фотокореспондент; був затриманий і побитий співробітниками
«Беркуту», пізніше суд заарештував його на 2 місяці.
40. Юрій Грузинов – оператор проектів документальних фільмів «BABYLON'13»; отримав
три вогнепальні поранення на вул. Грушевського.
41. Віталій Дерех - журналіст інформаційного порталу «20minut.ua»; міліціонер вистрілив
з травматичної зброї у фотоапарат Віталія.
42. Максим Дондюк – фотограф-фрілансер; отримав поранення ноги від вибуху
світлошумової гранати.
43. Єфрем Лукацкий – журналіст «The Associated Press»; міліцейські снайпери стріляли з
травматичної зброї йому в голову, від поранення журналіста врятував шолом.
44. Олександр Сибірцев – кореспондент газети «Вісті»; був травмований вибухом
світлошумової гранати.
45. Василь Федосенко – білоруський фотокореспондент агенції «Reuters»; 22.01.2014 був
травмований гумовою кулею.
23.01.2014:
46. Андрій Кисельов – журналіст російського інформаційного інтернет-порталу Lenta.ru;
був побитий і затриманий співробітниками спецпідрозділу «Беркут». Завдяки
втручанню російської сторони (з закликом звільнити журналіста і покарати винних у
його затриманні до влади України звернувся голова Ради з прав людини при
президенті РФ Михайло Федотов) вдалося домогтися звільнення журналіста [4].
24.01.2014:
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47. Мирослав Миса – журналіст радіо «Голос свободи»; солдати внутрішніх військ побили
його та відібрали телефон.

Регіони України
11.01.2014:
1. Роман Черемський – кореспондент видання «Український простір»; 11.01.2014
побитий співробітниками «Беркуту» під час зйомки репортажу про харківський
Антимайдан.
21.01.2014:
2. Тетяна Заровна - кореспондент видання «Газета по-українськи»; 21.01.2014 в
Донецьку на мітингу прибічників Партії Регіонів голова Донецької обласної спілки
вірмен Гагік Агавелян вибив в журналістки з рук камеру, ставав їй на ноги і штовхав її.
22.01.2014:
3. Ігор Монастирьов – оператор телеканалу «Донбас»; 22.01.2014 в Донецьку на мітингу
невідомі завдали йому декілька ударів в голову і тулуб.
23.01.2014:
4. Олег Огилько - оператор інформаційного порталу «0472.ua»; був побитий
невідомими 23.01.2014 в Черкасах. У журналіста діагностували забій нирок, набряк
голови, садна та сліди побиття по усьому тілу.
25.01.2014:
5. Сергій Алєксєєв – фотокореспондент телеканалу «1+1»; невідомі розбили йому
фотоапарат 25.01.2014 в Харкові.
6. Євген Гомонюк – кореспондент інформаційного порталу «NikLife»; 25.01.2014 в
Миколаєві учасники мітингу на підтримку Партії Регіонів не пропускали
кореспондента до будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації – штовхали
його та погрожували.
7. Маріанна Немченко – фотокореспондент інформаційного порталу «Про все»;
25.01.2014 коли журналістка фотографувала операцію з затримання групи молодиків у
Черкасах, співробітник «Беркуту» вихопив у неї фотокамеру і змусив видалити усі
фотографії, погрожуючи в іншому випадку розбити апаратуру.
26.01.2014:
8. Юрій Висоцький – журналіст польського телеканалу «Белсат»; побитий
співробітниками «Беркуту» в Черкасах.
9. Сергій Гончар – оператор телеканалу «11 телеканал»; невідомі розбили йому
відеокамеру під час висвітлення подій в Дніпропетровську.
10. Володимир Гришко – член Національної спілки журналістів; у Кіровограді міліціонер
вдарив його палицею в область нирок.
11. Юрій Гудименко – редактор газети «Мрія»; побитий невідомими під час розгону
Євромайдану в Запоріжжі.
16

www.odfoundation.eu

12. Сергій Кочет – журналіст телеканалу «34 телеканал»; у Дніпропетровську невідомі
вистрілили йому в спину з травматичної зброї, а також кинули в голову камінь.
13. Станіслав Кухарчук – журналіст телеканалу «Інтер»; побитий співробітниками
«Беркуту» під час розгону черкаського Євромайдану.
14. Ярослав Маркін - журналіст газети «Вісті»; під час зіткнень біля Дніпропетровської
обласної державної адміністрації невідомі розбили йому ноутбук.
15. Євген Марчук – журналіст польського телеканалу «Белсат»; у Черкасах його побили
співробітники «Беркуту».
16. Данило Петеримов – оператор телеканалу «34 телеканал»; у Дніпропетровську
невідомі побили його палицями.
17. Андрій Радич – оператор телеканалу «АТН»; невідомі розбили йому камеру в Харкові.
18. Наталія Свєтлова – кореспондент телеканалу «34 телеканал»; у Дніпропетровську
отримала садна від ударів палицями.
19. Денис Синєгін – оператор телеканалу «ICTV»; у Дніпропетровську невідомі кинули в
нього камінь, травмувавши журналістові голову і шию, а також розбивши
відеокамеру.
20. Дмитро Смольєнко – журналіст інформаційного порталу «Уся влада»; у Запоріжжі
невідомі разом із співробітниками «Беркуту» побили його і розбили усю апаратуру.
21. Валентин Терлецький – телеканал «Хортиця»; побитий невідомими в
Дніпропетровську.
22. Євген Удовиченко – «Запорізька обласна державна радіокомпанія»; журналіст був
побитий невідомими в Запоріжжі. Після цього його також побили та затримали
міліціонери. Суд постановив обрати для нього запобіжний захід у вигляді домашнього
арешту на 2 місяці.
27.01.2014:
23. Сергій Єфімов – оператор телеканалу «Вікка»; співробітники «Беркуту» розбили йому
відеокамеру під час розгону черкаського Євромайдану.
28.01.2014:
24. Сергій Мокрушин – журналіст «Центру журналістських розслідувань»; невідомі
розбили йому фотоапарат в Сімферополі у присутності міліції.
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Журналісти, що постраждали за період з 18.02.2014 по 24.02.2014
Київ
18.02.2014:
1. Артем Багров – оператор телеканалу «1+1»; побитий «тітушками» - отримав
множинні забої; йому також розбили камеру. Працював разом з Аллою Хоцянівскою,
що також отримала декілька ударів.
2. Федір Балановский – фотокореспондент медіа-проекту «Київ єврейський»; отримав
травму ноги після того, як поряд з ним вибухнула світлошумова граната, і його
відкинуло вибуховою хвилею.
3. Олена Білозерська – блогер; гумова куля з травматичної зброї потрапила їй в руку.
Також співробітник «Беркуту» завдав їй удару палицею в область ребер.
4. Володимир Бородін – фотокореспондент газети «Вісті»; побитий співробітниками
спецпідрозділу «Беркут». У нього відібрали камеру, документи і смартфон.
5. Олексій Бик – кореспондент видання «Главком»; співробітники міліції вистрілили
йому в голову з травматичної зброї.
6. В'ячеслав Веремій – журналіст газети «Вісті»; загинув від вогнепального поранення,
отриманого в результаті нападу невідомих в центрі Києва.
7. Ігор Волосянкін - журналіст газети «Уездные новости»; був побитий співробітниками
спецпідрозділу «Беркут».
8. Гліб Гаранич – фотокореспондент агенції «Reuters»; йому в область грудної клітки
потрапила світлошумова граната і вибухнула. Від тяжких наслідків фотокореспондента
врятував бронежилет.
9. Віктор Гаценко – фотокореспондент видання «From-UA»; його побили «тітушки» і
забрали карту пам'яті з камери.
10. Сергій Головнєв – журналіст інтернет-видання «INSIDER»; побитий співробітниками
«Беркуту».
11. Ярема Городчук – редактор видання «Ділова Столиця»; побитий співробітниками
міліції – розбита голова, забій руки.
12. Микита Діденко – журналіст інтернет-телебачення «Громадське ТБ»; отримав
поранення від вибуху світлошумової гранати.
13. Сергій Клименко – оператор телеканалу «5 канал»; побитий співробітниками
спецпідрозділу «Беркут».
14. Андрій Ковальов – журналіст телеканалу «5 канал»; отримав декілька ударів по ногах
від співробітників спецпідрозділу «Беркут».
15. Олександр Козаченко – фотокореспондент агенції «УНН»; був побитий невідомими
біля центрального офісу Партії Регіонів, нападники також розбили йому камеру.
16. Олексій Кондаков – журналіст телеканалу «Business»; постраждав від вибуху
світлошумової гранати.
17. Євген Котенко – фотокореспондент радіо «Голос столиці»; був затриманий міліцією в
грубій формі – побачивши його з камерою, співробітники міліції напали на нього,
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заламали руки, відібрали камеру і посвідчення, погрожували життю. Перевіривши
камеру і побачивши, що там немає знімків, відпустили його.
18. Максим Кудимець – фотокореспондент інтернет-видання «INSIDER»; співробітники
міліції завдали йому декілька ударів і змусили видалити зняті фотографії.
19. Ігор Ліпінський – оператор телеканалу «Україна»; міліціонер вистрілив в нього з
травматичної зброї.
20. Єфрем Лукацький – фотокореспондент «Associated Press»; отримав осколкове
поранення в пах від вибуху світлошумової гранати.
21. Іван Любиш-Кирдей – фотокореспондент газети «День»; співробітники «Беркуту»
відібрали у нього карту пам'яті зі знятим матеріалом.
22. Олена Максименко – фотокореспондент-фрілансер; отримала поранення ноги після
вибуху світлошумової гранати.
23. Олександр Михельсон – журналіст видання «Український Тиждень»; був побитий
«тітушками», також у нього відібрали телефон.
24. Анатолій Морозов – інтернет-телебачення «Громадське ТБ»; побитий «тітушками», в
результаті було зламано щелепу.
25. Іван Наконечний – оператор телеканалу «5 канал»; беркутівці розбили йому камеру у
той момент, коли він знімав побиття хлопця. Сам журналіст фізично не постраждав.
26. Віктор Поденко – фотокореспондент газети «Природа і суспільство»; отримав
осколкове поранення ноги від вибуху світлошумової гранати.
27. Олександр Ратушняк – журналіст-фрілансер; йому в ногу потрапила куля і пройшла
навиліт.
28. Азад Сафаров – журналіст телеканалу «5 канал»; побитий співробітниками
спецпідрозділу «Беркут» – отримав множинні садна і гематоми по усьому тілу.
29. Леонід Тараненко – оператор телеканалу «5 канал»; «тітушки» побили оператора і
пошкодили його камеру.
30. Олександр Токар – фотокореспондент медіа-проекту «Київ єврейський»; 18.02.2014
був контужений в результаті вибуху світлошумової гранати, камера випала з рук і
розбилася. 19.02.2014 йому вистрілили з травматичної зброї в ногу.
31. Максим Требухов – фотокореспондент-фрілансер; біля центрального офісу Партії
Регіонів на фотокореспондента напали невідомі і побили його. В результаті Максиму
зламали ніс.
32. Юрій Уваров – оператор видання «Associated Press»; отримав поранення в голову з
травматичної зброї – гумова куля потрапила йому в область під оком.
33. Маріанна Харді – журналіст інтернет-видання «Чернігів-інфо»; її побили співробітники
спецпідрозділу «Беркут».
34. Алла Хоцянівська – журналіст телеканалу «1+1»; її кілька разів вдарили «тітушки»,
працювала разом з Артемом Багровим, якого також побили.
35. Олексій Чернишев – фотокореспондент інтернет-порталу «Цензор.нет»; був побитий
співробітниками спецпідрозділу «Беркут». У журналіста відібрали карту пам'яті з
камери.
19

www.odfoundation.eu

36. Кирило Чуботін – фотокореспондент газети «КоммерсантЪ»; побитий
співробітниками спецпідрозділу «Беркут», йому також розбили фотоапарат.
19.02.2014:
37. Ігор Кримов – кореспондент телеканалу «Україна»; отримав поранення ніг від вибуху
світлошумової гранати.
38. Ілля Шутов – журналіст медіа-проекту «Київ єврейський»; отримав два поранення (у
руку і голову) з травматичної зброї.
20.02.2014:
39. Антон Ємельянов – оператор інтернет-телебачення «Громадське ТБ»; співробітники
«Беркуту» відібрали в нього усю техніку, за допомогою якої він вів онлайн-репортаж.

Регіони України
19.02.2014:
1. Максим Войтенко – фотокореспондент «Комсомольська правда»; в Одесі «тітушки»
намагалися відібрати в нього камеру, а потім вдарили битою по нозі.
2. Олександр Бринза – оператор телеканалу «СТБ»; у Харкові був побитий
співробітниками міліції, також йому пошкодили камеру.
3. Оксана Бутук – журналіст інтернет-порталу «Репортер»; у Одесі її побили «тітушки» –
отримала декілька ударів битою по спині.
4. Ігор Гвоздєв – оператор телеканалу «Перший міський»; у Одесі його побили «тітушки»
– Ігорю зламали руку і пошкодили камеру.
5. Віталій Гнідий – оператор «Надзвичайних новин»; у Харкові був побитий «тітушками»
– йому травмували руку і пошкодили камеру.
6. Сергій Дібров – журналіст інтернет-видання «Думська»; у Одесі «тітушки» битою
вибили у нього з рук телефон, за допомогою якого він вів пряму трансляцію.
7. Богдан Димовський – кореспондент агенції «Укрінформ»; у Одесі «тітушки» завдали
йому удару битою в живіт.
8. Сергій Іщенко – оператор телеканалу «5 канал»; у Одесі був побитий «тітушками» –
отримав декілька ударів по ногах, також йому пошкодили камеру.
9. Ігор Казанжи – оператор телеканалу «Новий канал»; під час розгону активістів
Євромайдану в Одесі його побили «тітушки».
10. Маша Малевська – журналіст телеканалу «СТБ»; у Харкові була побита
співробітниками спецпідрозділу «Беркут».
11. Ігор Мельник – оператор телеканалу «Фора»; у Харкові «тітушки» відібрали у нього
камеру.
12. Ігор Мехоношин – оператор телеканалу «Інтер»; в Одесі «тітушки» розбили йому
камеру і пошкодили кисть руки.
13. Андрій Новак – фотокореспондент агенції «Укрінформ»; в Одесі невідомий вдарив
його битою по спині під час розгону активістів Євромайдану.
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14. Микола Покровський – журналіст телеканалу «Перший міський»; в Одесі був побитий
«тітушками» - отримав удари по спині і по голові.
15. Леонід Соболєв – телеканал «Репортер»; у Одесі був побитий «тітушками» – отримав
декілька ударів в живіт.
16. Едуард Шендерович – оператор телеканалу «Перший міський»; у Одесі «тітушки»
розбили йому голову, внаслідок чого оператор був госпіталізований у важкому стані.
20.02.2014:
17. Ігор Єфімов – фотокореспондент газети «Вечірні Черкаси»; у Черкасах його побили
співробітники «Беркуту» – Ігор отримав черепно-мозкову травму.
18. Анатолій Мележик - журналіст інтернет-видання «Vpoltave.info»; у Полтаві учасник
мітингу зламав йому камеру.
21.02.2014:
19. Асан Емінов – оператор телеканалу «ATR»; у Сімферополі «тітушки» побили
оператора і пошкодили його камеру.
24.02.2014:
20. Світлана Городилова – кореспондент інтернет-порталу «048.ua»; в Одесі «тітушки»
заламували їй руки і намагалися відібрати камеру.
21. Іван Страхов – кореспондент інтернет-порталу «Новостник»; в Одесі «тітушки»
пошкодили йому фотоапарат [5], [6].
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Фонд «Відкритий Діалог» був заснований в Польщі в 2009 році з ініціативи Людмили
Козловської, яка зараз займає посаду президента правління. Установчі цілі Фонду включають
захист прав людини, демократії та верховенства права на пострадянському просторі, з
особливою увагою до найбільших країн СНД: Росія, Казахстан і Україна.
Фонд реалізує свої цілі за допомогою організації спостережних місій, включаючи
спостереження за виборами і моніторинг ситуації з дотриманням прав людини в країнах
СНД. За результатами спостережень Фонд випускає звіти і поширює їх серед інституцій ЄС,
ОБСЄ та інших міжнародних організацій, міністерств закордонних справ та парламентів країн
ЄС, аналітичних центрів та медіа.
На додаток до наглядової і аналітичної діяльності Фонд активно співпрацює з членами
парламентів, які беруть участь у зовнішній політиці, займаються проблемою дотримання
прав людини і взаємовідносин з країнами СНД, для того, щоб підтримати процес
демократизації та лібералізації внутрішніх політик на пострадянському просторі. Важливою
сферою діяльності Фонду також є підтримка програм для політичних в'язнів і біженців.
00-580 Warsaw
11a Szucha Avenue, office 21
E-mail: odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu
+48 22 307 11 22
Звіт опубліковано в квітні 2014 року
Printed by: OPEN DIALOG FOUNDATION
Фото на обкладинці: Reuters.com
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:
Андрій Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu
Людмила Козловська - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

22

