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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Інформаційна  війна  на  тлі  війни  ВІТЧИЗНЯНОЇ

Те, що російська пропаганда 
– штука кепська і небезпечна, 
українцям давно відомо. Однак 
«раби хунти», «розіп’яті хлопчи-
ки», «роздерті снігурі» та інша 
«кисельовщина» – це тільки вер-
хівка айсберга. Насправді росій-
ська влада з дезінформацією як 
власного населення, так і всього 
світу працює набагато акуратні-
ше. Робота, можна сказати, ви-
сокопрофесійна. І щоб не втра-
пити на гачок, читачам, глядачам 

і слухачам потрібно бути дуже 
уважними. Особливо це стосу-
ється української діаспори – на 
те, щоб її приспати, РФ витрачає 
чималі гроші.

Найочевиднішим прикладом ро-
боти російських «засобі масового 
одурманювання» була, і, на жаль, і 
досі є Україна. Один із найразючіших 
прикладів – газета «Вєсті». Проросій-
ська, а відтак – відверто антиукраїн-
ська, вона неодноразово зазнавала 
критики з боку більшості українських 

політиків, але от біда – ніхто з нею 
нічого зробити не може. .Заснував 
її на «російські інвестиції» колишній 
редактор газети «Сегодня» (котра 
належить Рінату АХМЕТОВУ) Ігор 
ГУЖВА у 2013 році. Ставка журна-
ліста в газеті становила 1000 дола-
рів, тому до колективу швиденько 
перейшли не тільки купа працівни-
ків газети «Сегодня», а й журналіс-
ти з інших цілком поважних медіа. 

Складно відповісти на запи-
тання, вміщене в заголовку. 
Легше отримати відповідь на-
віть на інше: «Чому міськрада 
так довго не хотіла голосу-
вати за те, що Росія сьогодні 
– агресор по відношенню до 
України і чому вона, врешті, за 
те проголосувала, але з чис-
ленними «якщо»?». Бо тут від-
повідь лежить на поверхні: не 
могли вчорашні «регіонали» й 
комуністи, які чимало років 
поспіль служили ЯНУКОВИЧУ 
«сотоварищи», добровільно, 
без натиску людей, так би 
мовити, плюнути в обличчя 
йому, який знайшов прихис-
ток від всенародного гніву 
саме в Росії і який разом зі 
своєю клікою перед цим зро-
бив проросійськими і СБУ, і 
керівництво армією, і багато 
ще чого, що стало причиною 
загибелі тисяч українців – бо 
відчувають з ним свого роду 
«родство» у своїх політичних 
уподобаннях. Але «театр до-
віри» собі вони таки створили, 
роками й цілими десятиліття-
ми використовуючи для цього 
так звані «комунальні ЗМІ». І 
чи не найбільше – газету «Чер-
воний гірник». Погортавши її 
сторінки і вчитавшись у тексти 
за листопад-січень 2014-15 
років, учергове переконуєш-
ся, що ніяка це не загально-
міська газета, а їхня (місцевих 
правителів, які один одного 
вихваляють, вітають, нагоро-
джують та при цьому ще й ши-
роко популяризують державну 
мову агресора, який сьогодні 
нищить українців).

1. ВІЛКУЛАМ  ЦІКАВА ВЛА-
ДА, САМОПІАР  ТА САМОРЕ-
КЛАМА

У 8-ми числах газети за листо-
пад міститься аж 7 матеріалів з 
викладом ідей Олександра ВІЛ-
КУЛА, колишнього віце-прем’єра 
уряду України і керівника Дніпро-
петровської обласної організації 

«Партії регіонів», а нині – одного 
з лідерів «Опозиційного блоку» 
у Верховній Раді України. При-
чому всі вони – виключно ро-
сійською мовою; та й рубрики, 
під якими вони вміщені, – теж 
російською. Чи патріотично це в 
україномовній газеті і чи дуже на 
часі (особливо, коли врахувати, 
що Росія без оголошення війни 
окупувала Крим і намагається 
загарбати всю Україну)? Швид-
ше за все, цього правителя такі 
питання не хвилюють. Бо він уже 
подбав про те, щоб виглядати 
справжнім патріотом, оскільки  
створив цілий свій фонд під на-
звою «Украинская перспекти-
ва». А завдяки цьому «Червоно-
му гірнику», а також численним 
піарникам в інтернет-просторі   
уже, мабуть, і особливо розви-
нуті немовлята знають, що він, 
так би мовити, не покладаючи 
рук, допомагає фронту. Лише 
протягом грудня минулого року 
в цій газеті  було вміщено аж три 
дописи про таку його допомогу. 
Хто ще в місті може похвалитися 
подібними досягненнями? – А й 
близько немає таких!.. І то, ви-
ходить, дрібниці, що в традиціях 
Святого Миколая (про якого не 
забувають писати ті ж червоно-
гірничани, пов’язуючи його з 
нашим містом) - зовсім інша по-
ведінка? Тому що  він - не такий. 
А значить: «Дайош рекламу!», 
«Дайош піар!». 

Раніше часто стверджували, 
що реклама – це двигун прогре-
су, а от у сім’ї правителів нашого 
міста реклама і її різновид само-
піар – це вже просто звичайні-
сінький елемент їхнього життя: 
приблизно те ж саме, що склян-
ку води випити. Та й вшануван-
ня місцевого «вишестоящого» з 
боку підлеглих – з тієї ж, так би 

мовити, опери. Були випадки, 
коли мало не ціла зала вітала 
його стоячи під час появи в пре-
зидії. Тож немає чого дивуватися 
тому факту, що чи не в кожному 
числі газети місцеві владці віта-
ють криворіжців з нагоди якогось 
чергового (професійного чи ран-
гом вищого – аж до державного!) 
свята, цим самим себе «перед 
масами» демонструючи. Бува-
ло, що аж на півсторінки (зазви-
чай, - другої) розлягалися тако-
го штибу інформаційно порожні 
привітання. А от щоб місцевого 
«головного вищестоящого» при-
вітати, потрібна неодмінно тільки 
перша сторінка!.. Що й зробили 
«криворізька міська рада і ви-
конком», привітавши в одному з 
чисел міського голову Юрія ВІЛ-
КУЛА з днем народження. Але 
хіба ми не знайомі з подібними 
«традиціями»? А згадайте-но 
«таваріща СТАЛІНА», «Лєаніда 
Ілліча» або сьогоднішнього го-
ловного «вождя» агресорів «гас-
падіна ПУТІНА», якого славить 
оскаженіла від крові Росія мало 
не у всіх тамтешніх державних 
і приватних ЗМІ, бо вже сотво-
рили своїм підлабузництвом і 
«чінопочітанієм» двохголового 
«змія-кумира»!.. А ми що роби-
мо, га?..

Але при всьому цьому 
мені,наприклад, зрозуміло, що 
наші місцеві владці на пропози-
цію «постити» щодо самопіару, 
бути набагато скромнішими у 
своїй поведінці і надати можли-
вість не тільки «сєбє любімим» 
висловлюватися на сторінках 
«загальноміської газети», а й 
криворіжцям, які мають іншу 
позицію щодо розвитку рідно-
го краю, у крайньому випадку 
зберуть «бажаючих» у якомусь 
тісному душному приміщенні, 

«штоби подіскутіровалі», і вва-
жатимуть, що таким чином за-
безпечили в місті свободу слова 
і демократію.

2. А  ЧОМУ ТАКИЙ «ВЕРЕСК»  
З ПРИВОДУ «КУЧКІ»?

З  кінця листопада, весь гру-
день і січень чи не найбільше 
уваги газета чомусь приділяла  
діям «кучкі радікалов». Саме так  
(і знову – російською мовою) 
йшлося у числі  першому газети 
за 2015 рік про дії повсталих про-
ти місцевої влади криворіжців під 
керівництвом підприємця Ірини 
ТУРОВСЬКОЇ. Це тому, що люди 
насмілилися спочатку розбити 
намети навпроти приміщення 
міськради, а потім – проникну-
ти в те приміщення і вимагати 
відставки міського голови Юрія 
ВІЛКУЛА та введення в Кривому 
Розі прямого президентського 
правління. Але якщо це справді 
лише «кучка радікалов», то чого 
такий вереск у пресі?  І де ж були  
«Червоний гірник» і місцева вла-
да  зі своєю «решительной пазі-
цієй» у листопаді й грудні 2013-
го року та ще пів-січня 2014-го, 
коли тут діяв ЄВРОМАЙДАН із 
сотнями й сотнями криворіжців? 
– Жодної інформації не було про 
те!  А тепер, значить,  злякалися, 
що влада вислизає з рук? Адже у 
вище згаданому за цей рік числі 
газети крупними літерами було 
виписано наступне: «Криворо-
жане создали общественный 
совет в поддержку мэра Юрия 
ВИЛКУЛА  и осудили действия 
кучки радикалов, пытающихся 
дестабилизировать ситуацію 
в городе». А де ж ви, панове, 
були раніше? Чому вчорашньо-
сьогоднішня влада в місті лише 
самопіариться і створює собі 
рекламу і не дає можливості  на 
сторінках заснованої міськра-

дою газети висловити інші точки 
зору, які з місцево-провладними 
розбігаються? Чому засілання 
сесії міськради не транслює 
якщо не в прямому ефірі по «Ру-
дані», то хоча б через підсилювач 
– на площу перед приміщенням 
міськради? Чому міська влада 
ховається від  криворіжців і не 
хоче відкрито спілкуватися?

3. КІЛЕРСЬКА ПОЗИЦІЯ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Але таке зверхнє  ставлення  
до криворіжців, яке вона де-
монструє зі сторінок «Червоно-
го гірника», і таке начебто своє  
довготерпіння  до дій повсталих 
(окрім, звичайно, згадуваного 
вже «вереску» в газеті), - то ще 
як щось поверхове, як щось ак-
торське, а не її справжня суть. 
Бо тут вона ще не виступає 
в ролі кілера, якою вона себе 
яскраво продемонструвала  по 
відношенню до Криворізького 
міського об’єднання  ВУТ «Про-
світа» імені Тараса ШЕВЧЕНКА 
і до газети об’єднання, ще по-
чинаючи з 2008-2009 років. Бо 
вихідні дані газети на офіційно-
му сайті Кривого Рогу виставили 
тільки під загрозою оголошення 
протестного голодування, а на 
міському ресурсному центрі  вони 
відсутні й досі. До речі,  на офі-
ційному «Промінь Просвіти» са-
мостійно позначений владою як 
видання «націоналістичного спря-
мування». А організацію просто не 
захотіли реєструвати, зареєстру-
вавши  замість неї неіснуючу, а її 
керівником «пропечатали» одного 
з кореспондентів того ж «Черво-
ного гірника». А от що робитиме 
керівний «Кривбасс-Барабас» зі 
своїм  «театром довіри», якому зі 
сторінок газети чіпляє локшину на 
вуха,  покаже час.

 Сергій ЗІНЧЕНКО

на сьогочасну Русь-Україну із тим же її 
центром у Києві відрізняється від усіх 
попередніх тим, що починалася (і  три-
ває сьогодні паралельно з викорис-
танням  потужної «гарячої» зброї вже 
безпосередньо на українській  землі) 
з  війни проти наших душ, аби ще на 
рівні свідомості  домогтися над нами 
переваги й довести наступну свою ні-
бито правоту у справі підкорення. З 
цією метою були широко застосовані 
засоби масової інформації і телекомуні-
кації, інтернет-мережі. Аби довести, що 
ми маємо тим ординцям  (сьогочасній 
Московії з її найманцями)  підкоритися. 
І це втой час, коли вже йде, як сказав 
Президент України Петро ПОРОШЕН-
КО, Вітчизняа війна українського на-
роду проти того ворога.

У цьому числі мова якраз і піде про 
війну за вплив на наші душі, на нашу 
свідомість:  війну інформаційну -  на 
прикладі діяльності деяких видань, жур-
налістів, піарників влади і самих владців 
у Кривому Розі  й далеко-далеко за його 
межами.  Аби ви,  шановні наші читачі, 
були озброєні знаннями про це й навчи-
лися оборонятися, навчилися розпізна-
вати лукавих і нечистих, які маскуються 
під правдивих. 

«Червоний гірник» фарисейський

Те що російська пропаганда і слухачам потрібно бути дуже політиків але от біда – ніхто з нею

Засоби масової одурманізації: Засоби масової одурманізації: 
звідки вони беруться і як з ними боротисязвідки вони беруться і як з ними боротися

(Початок. Закінчення на 4 

В Дніпропетровську затримали солдата В Дніпропетровську затримали солдата 
інформаційної війни проти Україниінформаційної війни проти України

В Дніпропетровську затримали солдата інформаційної 
війни проти України. Жінка працювала адміністратором 
проросійської спільноти в одній із соціальних мереж. 
До її завдання входило розповсюдження матеріалів про 
ухиляння від мобілізації, відокремлення Донбасу від 
України та про необхідність підтримки терористів на 

Сході. Адміністратор активно поширювала ці матеріали 
у мережі, а також блокувала Інтернет-користувачів з 
проукраїнською позицією. Про свої успіхи регулярно 
доповідала своїм російським кураторам, тепер уже з нею 
працюють співробітники СБУ. Адміністратора звинувачу-
ють у зазіханні на  територіальну цілісність України.

4 лютого 2015 року
http://tsn.ua/video/video-novini/v-dnipropetrovsku-

zatrimali-soldata-informaciynoyi-viyni-proti-ukrayini.html 

на сьогочасну Русь Україну із тим же її

ОРДИНСЬКА НАВАЛАОРДИНСЬКА НАВАЛА

Куди прямує театр «Кривбасса-Барабаса»?Куди прямує театр «Кривбасса-Барабаса»?
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Розслідування подій 26 січня 2014 
року тісно перепліталося із пристрас-
тями довкола керівництва обласної 
прокуратури. Нова регіональна влада 
була дуже невдоволена роботою екс-
прокурора Дніпропетровщини Романа 
ФЕДИКА. Попри численні зібрання гро-
мадських активістів, нібито відкритий 
діалог та заклик до громадян упізнавати 
по фото зловмисників, котрі били мир-
них людей та журналістів, майже за рік 
розслідування не зсунулося з мертвої 
точки. Лише влітку трьом особам вине-
сли обвинувальний вирок – за статтями 
про масові заворушення, а також - пе-
решкоджання діяльності журналістів. Їм 
присудили штрафи у розмірі 850 гри-
вень – мінімальне можливе покарання 
за статтею 171.

21 січня новий прокурор області Ва-
лерій РОМАНОВ заявив про затримання 
підозрюваного в організації дій «тіту-
шок» і побитті журналістів зокрема. Що 
виглядає дещо дивно: адже інциденти 
з журналістами відбувалися в різний 
час, з різними групами, в різних місцях 
– тобто не виглядали організованими. А 
27 січня в прокуратурі повідомили про 
звільнення прокурора, котрий раніше вів 
провадження по подіях 26 січня.

Як повідомляв ІМІ, 26 січня 2014 року 
під час масових  зібрань біля Дніпро-
петровської ОДА внаслідок дій співро-

бітників міліції та людей у цивільному 
постраждали працівники засобів масо-
вої інформації: журналіст 34-го каналу 
Наталя СВЄТЛОВА (побита дерев'яними 
палицями), оператори 34-го каналу Сер-
гій КОЧЕТ (поранення у спину з травма-
тичної зброї) і Даніїл ПЕТЕРІМОВ (трав-
ма руки), відеооператор телеканалу 
ICTV Денис СИНЄГІН (травма голови, 
пошкоджено камеру), кореспондент га-
зети «Вести» Ярослав МАРКІН (розбито 
ноутбук та викрадено модем), власний 
кореспондент газети «Урядовий кур'єр» 
та радіо «Ера» Наталя БІЛОВИЦЬКА (не-
відомі вилучили фотоапарат і флешку, 
пошкоджені особисті речі), оператор 
11-го каналу Сергій ГОНЧАР  (вщент 
розбито відеокамеру).

Рік по тому журналісти із втомою 
згадують про ті події та не надто охоче 
коментують хід розслідування. Регіо-
нальний представник ІМІ розпитав у по-
страждалих тоді працівників ЗМІ про те, 
на якому етапі перебуває розслідування 
та як вони ставляться до ефективності  
з його проведення й новини про затри-
мання організатора.

Наталія БІЛОВИЦЬКА, регіональний 
кореспондент газети «Урядовий кур’єр», 
наголошує, що справу неодноразово 
передавали по різних інстанціях у міліції. 
Останній раз давала покази ще минуло-
го року. При чому, каже, що доводилося 

повторювати те саме, що уже повідо-
мляла іншим слідчим. Після того, як у 
протоколі побачила неточності, не стала 
його підписувати, і більше, каже, до неї 
правоохоронці не зверталися. «Остан-
нього разу викликали знову у міську на 
додаткове опитування. У зв’язку з чим, 
-  внятних пояснень не надали. Сказали 
лише, що за вказівкою міського про-
курора. У прокуратуру мене викликали 
по справі 26 січня, де я не потерпіла, 
а свідок. Яке може бути враження від 
розслідування? Зрозуміло, що право-
охоронцям треба опрацювати багато 
матеріалів і допитати багато людей. Але 
як може міліція проводити розслідуван-
ня сама проти себе? Враження, що роз-
слідування ходить по колу і затягуєть-
ся», - зазначає Наталя. Про затримання 
ймовірного організатора вона додає: 
«Добре, що хоч когось затримали, але 
цього недостатньо, адже деякі справжні 
організатори не тільки вільно гуляють, а 
й відкрито працюють в органах влади».

Для довідки: активісти Майдану клю-
човими організаторами називають 
чинного голову Дніпропетровської об-
ласної ради Євгена УДОДА, народного 
депутата Олександра ВІЛКУЛА. Першим 
заступником міського голови Дніпро-
петровська нещодавно призначений 
Анатолій КРУПСЬКИЙ. 26 січня він вів 
переговори із майданівцями і запевняв, 
що «тітушок» у будівлі ОДА немає, проте 
після цього напади не припинялися.

Денис СИНЄГІН, оператор каналу ICTV 
(постраждала не лише камера, а й сам 
оператор. У ного кілька разів влучали чи 
то шматком криги, чи то цеглиною. Про-
те постраждалим себе не вважає. Наго-
лошує,  що не впевнений, чи то умисно в 
нього цілилися, чи то випадково «попав 
під роздачу»). «Хто зараз займається 

розслідуванням, я не знаю. Я просив 
слідчого, щоби мене не визнавали по-
страждалим: насамперед, - тому, що 
мені та камері особливих збитків нане-
сено не було. За медичною допомогою 
я не звертався, кришку камери замінили 
за кілька днів», - розповів Денис. Він 
повідомив, що саме розслідування на 
нього справило добре враження, його 
покази зафіксували, тиску не чинили. До 
інформації про затримання ймовірного 
організатора тітушок Денис СИНЄГІН 
ставиться стримано: «Адже за ходом 
слідства не стежив, майже всі були в 
масках, тому мені важко казати…».

Сергій КОЧЕТ, оператор«34 каналу 
(26 січня на їхню знімальну групу на-
пали невідомі, Сергій отримав від них 
ушкодження з травматичної зброї. За 
слідством стежить і останнього разу 
був у міськуправлінні міліції – справа й 
нині там – вже у новому році). Сергій 
розповів: «Ця справа передавалася че-
рез багато інстанцій. Запитання одні й 
ті самі, повторюються. Я буквально на 
15-20 хвилин заходжу, кажу, що все, що 
міг сказати, уже сказав, відеозйомка 
місця події проведена, всі речі, які були 
на мені, вилучені. З новими обставина-
ми мене не знайомили. Не хочу давати 
оцінку: чи розслідують і як розслідують. 
Мені, звісно, ходити задоволення не 
приносить, м’яко кажучи. Чи просуну-
лося розслідування, – невідомо. Єдине, 
був на прес-конференції прокурора – ні-
бито затримали одного із організаторів. 
Яка його роль, яка доказова база, чи 
впізнаю я його, чи бачив під час зйомки? 
– таких запитань ніхто не задає».

 
  Зоя КРАСОВСЬКА, 
сайт «Дніпроград», 
30 січня 2015 року.

Хоча загальна частка місцевих 
телеканалів у Дніпропетровській 
області рідко сягає 10%, а одно-
часна аудиторія 100 тисяч гляда-
чів, у Дніпропетровську постійно 
мовлять аж шість телекомпаній, 
не рахуючи криворізької «Руда-
ни».

Сьогодні найпопулярнішим 
каналом області є 34-й теле-
канал (за даними GFK Ukraine), 
який входить до холдингу «Медіа 
Груп Україна», кінцевим власни-
ком якого є Рінат АХМЕТОВ. Пе-
рехід найстарішої недержавної 
телекомпанії Дніпропетровщини 
(розпочала мовлення в двого-
динному режимі у вересні 1991 
року) під вплив донецького олі-
гарха відбувся протягом груд-
ня 2010 року — липня 2011-го. 
Водночас, 32% акцій телераді-
окомпанії формально належать 
Дніпропетровській міській раді. 
Останнє іноді призводить до 
смішних курйозів, коли з місь-
кого бюджету сплачуються зна-
чні суми на рахунок ахметівської 
ТРК «за висвітлення діяльнос-
ті місцевих органів влади», які 
складаються на 100% із пред-
ставників Партії регіонів.

34-й канал має дуже хороше 
фінансування, кадровий і тех-
нічний потенціал на рівні дея-
ких центральних каналів, а отже 
щодня забезпечує «зворотній 
зв’язок», насичуючи ефір Дні-
пропетровщини «паралельною 

реальністю». Пік розпаралелю-
вання припав на парламентські 
вибори 2014 року, коли гене-
ральний продюсер телеканалу 
Наталія ВЛАСОВА була висунута 
кандидатом у народні депутати 
по одному з міських округів Дні-
пропетровська від «Опозиційно-
го блоку». Як наслідок — канал, 
який і раніше вирізнявся відвер-
тим вибілюванням найбагатшої 
людини України і Партії регіо-
нів, остаточно втратив зв’язок 
із реальністю. Його вечірні ефіри 
заповнили колишній губернатор 
Дніпропетровщини й заступник 
Миколи АЗАРОВА Олександр 
ВІЛКУЛ та інші регіонали, що 
вчасно стали «опозиціонерами», 
а риторика каналу залишила 
далеко позаду всеукраїнський 
«Інтер». У той час як журналісти 
українських телеканалів бачили 
російську окупацію, бойовиків-
засланців із сусідньої держави 
і регулярні російські війська, в 
ефірі 34-го каналу «опозиціоне-
ри» та «люди з альтернативною 
думкою» співчували «ополчен-
цям» та «Донбасу, який всіх го-
дує». Втім, військова тема і ви-
звольна війна не надто хвилюють 
34-й канал. Набагато частіше в 
новинах акцентується увага на 
«розвалі економіки», «бездарно-
му новому керівництві», «розгулі 
екстремістів правого сектора», 
а останнім часом — і на «недер-
жавницькій позиції» губернатора 
області Ігоря КОЛОМОЙСЬКО-
ГО — «олігарха, який живе за 
рахунок бід простих громадян» і 
формує «свої власні армії» задля 
більшої свободи від центральної 
київської влади.

Противагою в інформаційному 
полі 34-го каналу є 9-й телека-
нал («Приват-ТБ Дніпро»). Як 
зрозуміло з його назви, канал є 
дітищем Ігоря КОЛОМОЙСЬКО-
ГО і його партнерів по бізнесу. 
Відповідною є й редакційна по-
літика ЗМІ, хоча назвати її від-
верто лобістською не можна. 
Річ у тім, що колись потужне 
регіональне ЗМІ (третє місце 

по місту за 2005-й із часткою 
14,6%) на сьогодні існує радше 
як кузня кадрів для «старших 
братів» — «1+1», «2+2» та інших 
каналів холдингу. Маючи дві го-
дини власного часу, 9-й канал є 
цілодобовим транслятором цен-
тральної «двійки», отже набирає 
за рахунок футболу, фільмів та 
програм київського мовника. 
Власні новини подаються доволі 
виважено і різнопланово. Од-
нією з фішок каналу можна вва-
жати спробу інтернет-мовлення 
в режимі «живого телебачення», 
розпочату під час Революції гід-
ності. Використовуючи сучасні 
фішки типу стрімів із місця подій, 
оперативних новин із соціальних 
мереж та живого спілкування з 
глядачами скайпом, автори все 
ж не досягли широкої популяр-
ності — чи то подій у Дніпро-
петровську не так багато, як у 
Києві, чи то формат «інтернет-2-
інтернет» на регіональному рівні 
не спрацював.

Іншим потужним місцевим 
мовником є також 11 канал 
(ТРК «Стерх»), який транслю-
ється в режимі 24/7 в радіусі 
70 кілометрів від великих міст. 
Стартувавши в липні 1996 року, 
канал, який входить до пулу 
StarLightMedia Віктора ПІНЧУКА 
(також СТБ, Новий канал, ICTV, 
QTV, М1, М2), досяг розквіту на 
межі тисячоліть, отримавши низ-
ку нагород як за новини, так і за 
авторські програми. На той час 
канал впевнено входив у трійку 
за часткою по Дніпропетровську, 
безумовно поступаючись лише 
«Інтеру». Згубними для теле-
каналу стали політичні проекти 
самого ПІНЧУКА, який щоразу 
використовував телеефір по по-
вній, незважаючи на рейтинги й 
аудиторії. «Озиме покоління», 
війна за Нікопольський завод 
феросплавів, широка коаліція 
ЮЩЕНКА-ЯНУКОВИЧА, лобі-
ювання російського капіталу і, 
нарешті, невпинне нав’язування 
глядачам свого представника 
у Верховній Раді Якова БЕЗБА-

ХА — все це далеко не сприяло 
підвищенню довіри до рупора 
власника «Інтерпайпа». Сьогод-
ні більшість часу 11-й канал є 
ретранслятором центрального 
Нового каналу, втім, маючи зна-
чну власну частку ефіру.

Дніпропетровська держав-
на обласна телерадіокомпа-
нія представлена в ефірі області 
51-м каналом, який має 6 го-
дин власного мовлення з 18-ти. 
Решту часу транслюються про-
грами з сітки НТКУ. Державний 
статус телеканалу змушує його 
редакцію бути максимально ло-
яльною центральній і місцевій 
владі, тому в новинах і аналітич-
них програмах рідко почуєш пря-
му критику Петра ПОРОШЕНКА 
чи Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО. Але 
враховуючи, що директор ДДО 
ТРК Валентин ЧАНГЛІ є не про-
сто депутатом обласної ради від 
Партії регіонів, а й близьким дру-
гом як Олександра ВІЛКУЛА, так 
і голови облради Євгенія УДО-
ДА, зараховувати 51-й канал до 
провладних чи тим паче прона-
тівських не слід. Перебуваючи в 
певному шпагаті, директор ДДО 
ТРК намагається «зберігати дис-
танцію», хоча досі приймальня 
каналу завішана фото «видат-
них гостей студії», до яких нале-
жать (крім ВІЛКУЛА, УДОДА і ще 
одного губернатора-регіонала 
КОЛЕСНИКОВА) Нестор ШУФ-
РИЧ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Юрій 
БОЙКО, Сергій ЛЬОВОЧКІН та 
інші не менш характерні особис-
тості. Ну, добре хоч ЯНУКОВИЧА 
встигли викреслити з «видат-
них».

Найменшим за аудиторією, 
та і за впливом на суспільно-
політичну картину життя Дні-
пропетровська, є 27-й канал 
(ТРК «Співдружність), засно-
вник якого — ректор Дніпропе-
тровського університету імені 
Альфреда НОБЕЛЯ Борис ХО-
ЛОД..Ступінь політичної заанга-
жованості каналу можна оцінити 
хоча б за тим фактом, що його 
сітка для виходу на 18-годинне 

мовлення суміщена з дитячим 
каналом «Плюс-Плюс» (входить 
до медіахолдингу «1+1 медіа»). 
27-й телеканал несе своїм гля-
дачам цінності, які його колек-
тив вважає вічними. З погляду 
конкуренції такий підхід не над-
то життєздатний — свідченням 
цього є частка глядачів каналу 
в обласному центрі, де кількість 
нулів сперечається з кількіс-
тю значущих цифр. Втім, якщо 
ви ностальгуєте за добрим і 
ненав’язливим телебаченням 
90-х, у якому реклама — вели-
чезна рідкість, а частину ефіру 
займають безкоштовні оголо-
шення громадян, цей канал — 
для вас.

Справжньою загадкою в ефі-
рі Дніпропетровської та ще чо-
тирьох областей є ТРК «Регі-
он», хоча б тому, що юридична 
адреса мовника знаходиться в 
райцентрі Синельникове, а за-
сновником телерадіокомпанії 
значиться Денис Миколайович 
НЕТАХАТА.Втім, колишній гене-
ральний директор вже не має 
до ПП «ТРК “Регіон”» жодного 
стосунку. До честі ТРК «Регіон» 
слід зазначити, що події Рево-
люції гідності та подальших змін 
в Україні, а також війни на сході 
нашої держави висвітлюються 
компанією об’єктивно і повно, 
а навіть взимку 2013-2014 рр. 
студія була відкрита для опо-
зиційних політиків та учасників 
Майдану. ТРК «Регіон» під час 
виборів до Верховної Ради за-
лишався чи не єдиним каналом 
у Дніпропетровську, куди міг 
прийти однаково нелюбимий як 
людьми АХМЕТОВА, так і людь-
ми КОЛОМОЙСЬКОГО місцевий 
політик Загід КРАСНОВ.

Оксана СВЕРДЕЛ
27 січня 2015 року. (У 

скороченому вигляді). Повна 
версія — за адресою:

http://osvita.mediasapiens.
ua/view/dnipropetrovskiy_
m e d i a r i n o k _ m i z h _
akhmetovim_i_kolomoyskim/
undefined/ 

Розслідування подій 26 січня 2014 бітників міліції та людей у цивільному

Більше, ніж рік тому у Дніпропетровську під час розгону активістів 
Майдану особливо кричущими були випадки нападів на журналістів. 
Представникам ЗМІ і просто «за компанію» перепадало від палиць, кри-
ги та каміння, що летіли в бік мітингувальників. Здійснювалися на них 
і цілеспрямовані напади – відбирали та били техніку, навіть стріляли у 
знімальну групу одного з телеканалів. Хто стоїть за цими нападами – досі 
відкрите питання. Хоча прокуратура заявила про гучне затримання орга-
нізатора цих «тітушок». 

повторювати те саме що уже повідо розслідуванням я не знаю Я п

Коли покарають “тітушок” за побиття Коли покарають “тітушок” за побиття 
дніпропетровських журналістів?дніпропетровських журналістів?

Дніпропетровський медіаринок:Дніпропетровський медіаринок:
 між АХМЕТОВИМ і КОЛОМОЙСЬКИМ

Хоча загальна частка місцевих

Якщо вивчати місцеві 
медіаринки обласних цен-
трів України, можна помі-
тити основну об’єднавчу 
тенденцію: загальну бід-
ність місцевих ЗМІ (неза-
лежно від того, телеканал 
це, друковане видання чи 
інформаційний сайт). Осо-
бливо яскраво ця різниця 
виявляється в порівнянні з 
центральними ЗМІ: якщо 
вартість розміщення 20-се-
кундного рекламного роли-
ка неполітичної реклами на 
центральних телеканалах 
починається від 2000 євро, 
то на будь-якому місцевому 
каналі його ж готові готу-
вати мало не весь день за 
100 доларів… але охочих 
немає.
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Зустріч з героями в школі

Герої живуть поруч, шануймо їх!

Прем’єр-міністр поль-
ського уряду Ева КОПАЧ 19 
січня цього року прибула 
до Києва. Візит відбувся в 
дуже важливому моменті, 
оскільки політична ситуа-
ція в обох сусідніх країнах 
ускладнюється. На укра-
їнському Донбасі – «гаря-
че», перемир’я швидкими 
темпами перетворюється 
у пряму війну, що з антите-
рористичною операцією не 
має нічого спільного. Укра-
їна сьогодні без чергових 
траншів кредиту від Міжна-
родного валютного фонду 
може стати на межі банкрутства.

У Польщі уряд під керуванням прем’єр-
міністра Еви КОПАЧ ще не встиг погаси-
ти страйку силезьких шахтарів, як лідер 
профспілки «Солідарність» оголошує під-
готовку до наступного, тепер уже загаль-
нопольського страйку. До того, останнім 
часом на лінії Варшава – Київ з’являлися 
різні непорозуміння.

У Варшаві політичні кола не можуть 
змиритися з відстороненням Польщі від 
переговорів у «нормандському форматі» 
(з участю Німеччини, Франції, України та 
Росії).

У свою чергу, лідери України не при-
ховують розчарування тим, що Польща та 
інші країни НАТО не поспішають надати 
Україні воєнну техніку наступального ха-
рактеру.  Президент України Петро ПО-
РОШЕНКО своєю політичною активністю 
як в Брюселі, так і у Варшаві згладжував 
(як міг) «гострі кути», особливо з історії 
Польщі та України. Варто тут згадати його 
блискучий виступ у сеймі Польщі 17 грудня 
минулого року. Однак на урядовому рівні в 
польсько-українських відносинах не було 
вирішального зрушення.

Києву потрібні комплексні зміни, тому 
до складу делеґації прем’єрки Еви КОПАЧ 
увійшли ряд міністрів, зокрема, - міністр 
з європейських питань, голова Найвищої 
контрольної палати (пол. – NIK), шеф Цен-
трального антикорупційного бюро (пол. 
– CBA). Крім економіки, боротьба з коруп-
цією та самоврядна реформа має ключове 
значення для України, бо сьогодні влада 
там централізована. Останнім часом Украї-
на дуже змінилася. До влади прийшли про-
західні сили, що обрали проєвропейський 
напрямок політики. Варшава хоче поді-
литися з Україною своїм досвідом більш 
як 20-літнього впроваджування реформ 
державного устрою. Шеф центрального 
антикорупційного бюро Павел ВОЙТУНІК 
вважає, шо Україна в боротьбі з корупцією 
зробила тільки перший крок, а ситуація там 
така, якою вона була в Польщі у 70–80-ті 
роки.

Натомість міністр освіти Польщі Йоан-
на КЛЮЗІК-РОСТКОВСЬКА, інформуючи 
про результати візиту до Києва, сказа-
ла, що визначено шляхи намірів співпраці 
двох країн. Одним з елементів співпраці 
має бути оснащення підручниками укра-
їнських вчителів у Польщі та польських 
– в Україні. Для цього створено спільну 
комісію, яка займеться справами україн-
ської національної меншини в Польщі та 
польської – в Україні. Сторони обмінялися 
думкою щодо реформування науки, зо-
крема, - системи фінансування наукових 
досліджень в Україні, та приділили увагу 
міжнародним проектам обміну студентами 
і викладачами. Сторони обговорили про-
цес реалізації стипендіальної програми 
«Польський Еразмус для України». Зокре-
ма, міністр науки і вищого шкільництва 
Лена КОЛЯРСЬКА-БОБІНСЬКА зазначила, 
що в рамках програми «Еразмус» тепер у 
польських університетах успішно навча-
ється 79 студентів з України. Натомість у 
міністерстві розглядають заявки від укра-
їнських студентів на другий етап програми. 
Планується, що 450 українських студентів 
та аспірантів розпочнуть навчання у Польщі 
вже з лютого 2015 року.

Як повідомила міністр, польська сторона 
у жовтні також виділить 60 стипендій ви-
кладачам українських університетів для 
обміну професійним досвідом з польськи-
ми колеґами. Л. КОЛЯРСЬКА-БОБІНСЬКА 
зазначила, що підтримка та сприяння 
реформам, надання допомоги – це мета 
співпраці з боку польської сторони, а також 
запевнила у підтримці України на європей-
ській арені.

Під час зустрічі міністра освіти і на-
уки України Сергія КВІТА з міністром 
національної освіти Польщі Й. КЛЮЗІК-
РОСТКОВСЬКОЮ обговорено питання 
реформи загальної середньої освіти в 
Україні та досвід польської сторони у цій 
сфері. С. КВІТ зазначив, що згодом на 
громадське обговорення буде винесено 
два законопроекти «Про освіту» та «Про 
професійно-технічну освіту», тому для 
міністерства важливий досвід польських 
реформ у цих галузях, особливо, зважаючи 
на курс децентралізації в країні. У рамках 
зустрічі підписано угоду про співробіт-
ництво в галузі освіти між Міністерством 
освіти і науки України та Міністерством 
національної освіти Польщі. Відповідно до 
угоди відбуватиметься обмін викладачами 
та вихователями дошкільних, загальноос-
вітніх, позашкільних навчальних закладів 
із України та Польщі, а також буде про-
довжувана співпраця в рамках спільної 
Українсько-польської комісії експертів з 
питань удосконалення змісту шкільних під-
ручників з історії та географії обох країн.

Для нашої громади велике значення 
мають слова з договору обох освітніх ві-
домств: «Сторони будуть співпрацювати за 
принципом взаємності і рівності, звертаю-
чи особливу увагу на такі питання:  запев-
нення національним меншинам(…) умов 
для навчання рідної мови(…) в садках, 
загальноосвітніх закладах і позашкільних 
одиницях, у тому в культурно-освітниіх 
центрах, які ведуть громадські організації 
(…).(Договір між Міністерством національ-
ної освіти Польщі та Міністерством освіти 
і науки України).

А міністр культури та національної спад-
щини Польщі Малґожата ОМІЛЯНОВ-
СЬКА поінформувала про ряд польсько-
українських проектів. Це, зокрема, проект 
«Схід культури», в якому співдіють країни 
Східного партнерства ЄС. Міністр назва-
ла ще проект співробітництва Львова та 
Вроцлава. Обговорено також справи збе-
реження історичної спадщини обох на-
родів. Міністр культури України Вячеслав 
КИРИЛЕНКО планує в лютому продовжу-
вати переговори у Варшаві.

Тепер про економіку. Можна вважати, що 
це головна тема і з неї належало б почати 
розмову. Невже відстань з Варшави до 
Києва треба відмірювати 100 мільйона-
ми євро, які Польща збирається позичити 
Україні? Тут слід згадати про угоду, яку під-
писали представники польської компанії 
«Gaz-System» та української «Нафтогаз 
України» про будівництво газопроводу. 
Прем’єр-міністр України Арсеній ЯЦЕНЮК 
у зв’язку з цим сказав, що йдеться не про 
реверсне постачання газу, а про доступ 
України до газу на LNG терміналах, які 
працюють на території Литви (Клайпеда) 
і Польщі (Свиноустя), також про доступ до 
німецького газового ринку.Таким чином, в 
Україну з ЄС могло б надходити 10 мільяр-
дів кубічних метрів газу. Сторони обгово-
рили й питання купівлі польського вугілля 
та переоснащення українських теплое-
лектростанцій так, щоб можна було їх ним 
опалювати. Прем’єр Ева КОПАЧ поінфор-
мувала про рішення призначити уповно-
важеного польського уряду з координації 
реформ, які проводяться в Україні.

Український тижневик у Польщі 
«Наше слово», www.nasze-slowo.pl,  

число 5, 1 лютого 2015 року 
На світлині: Ева КОПАЧ у Києві
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НА ЦІЙ СТОРІНЦІ МИ розмістили кілька матеріалів, які були 
опубліковані  в засобах масової інформації української діаспори. 
Українці  всього світу тепер все більше єднаються  і висловлюють 
своє ставлення до агресії з Московії, в основі якої – ординська 
суть, бажання командувати не тільки Україною після її загарбан-
ня, а й мало не всіма країнами на планеті. Ми вдячні редакції 
найстарішої нині у світі української газети «Свобода» за те, що 
вона публікує наші матеріали, з яких навіть за океаном зна-
ють, що українське громадянське супільство в Кривому Розі не 
спить, а бореться тут за справді вільну Україну. Ми щиро дякує-
мо і  Фундації імені Івана БАГРЯНОГО зі США на чолі з Олексою 
КОНОВАЛОМ, яка продовжує підтримувати нашу просвітянську 
газету матеріально, а також Василеві СТАНУ і подружжю Ользі і 
Петру МАТУЛАМ за їхні пожертви на українську справу.    

У країнах Європи три-
вають акції на підтримку 
незаконно утримуваної в 
Росії льотчиці Надії Сав-
ченко.

Зокрема, як інформує 
Посольство України у 
Ватикані, на площі Свя-
того Петра влаштували 
флешмоб, розгорнувши 
плакати із зображенням 
Савченко та великий пра-
пор України.

У Лісабоні українська 
громада влаштувала 
мітинг, принісши із со-
бою українську символіку 
та банери на підтримку 
льотчиці.

«Лелеки 
відродження». (Пер-

ший сайт української 
спільноти в Італії),  9 

лютого 2015 року, 
http://leleky.org/u-

vaty-kani-na-pidtry-
m k u - s a v c h e n k o -
vlashtuvaly-fleshmob-u-
portugaliyi-mity-ng/ 
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У Ватикані на підтримку САВЧЕНКО
влаштували флешмоб, у Португалії – мітинг

КРИВИЙ РІГ. – Понад 
200 років тому, побли-
зу того місця, де злиття 
Інгульця з Саксаганню, 
народився Кривий Ріг, 
тепер лежать руїни. 
Саме там, де ще напо-
чатку минулого століт-
тя стояв новий будинок 
капітан-лейтенанта Фе-
дора МЕРШАВЦЕВА, в 
якому під керівництвом 
його зятя Андроніка 
КИСЛОВА діяла криво-
різька «Просвіта». Від 
того будинку збігав тоді 
униз, до самого Інгуль-
ця, громадський вишне-
вий сад, що заклав його 
господар і де щороку 
всі бажаючі ласували 
вишнями різних сортів. 
Ні саду тепер немає, ні 
будинку, а лежать руїни 
між спорудами Криво-
різького музичного учи-
лища і музичної школи.

А на другому березі 
Саксагані – розквіт де-
рев у парку ім. газети 
«Правда», частина з 
яких протягом останніх 
років зарясніла таблич-
ками з прізвищами чи-
новників місцевого рів-
ня. Таким чином вони 
намагаються зберегти 
пам'ять про себе і за-
маскувати табличками 
такі діяння, про які укра-
їнцям не хотілося б на-
гадувати.

25 жовтня зібра-
лися активісти «Про-
світи», які хочуть від-
родити з руїн будинок 
Ф.МЕРШАВЦЕВА, роз-
горнути плідну діяль-
ність другого в Украї-
ні  екомузею на базі 
українсько-польського 
партнерства з відро-
дження річки Сакса-

гань. Минулого року 
музей отримав назву 
«Оберіг», а його аніма-
тор Петро ЛИСЕНКО, 
заступник голови Кри-
ворізького міського 
правозахисного това-
риства, разом з іншими 
волонтерами розпочав 
активну діяльність, за-
лучивши до справи міс-
цевих жителів.

Того дня активісти 
встановили на міс-
ці, де стояв будинок 
Ф.МЕРШАВЦЕВА, ін-
формаційний плакат 
про забутого місцевою 
владою мецената, а 
керівник місцевої гро-
мадської організації 
«Ліга культури» худож-
ник В’ячеслав СТРАН-
НІК сказав, що навесні 
висадять тут вишневі 

дерева, аби той гро-
мадський сад в ід-
родити. Олександр 
МЕЛЬНИК, провідний 
працівник історико-
краєзнавчого музею, 
запропонував пере-
йменувати парк ім. га-
зети «Правда» на парк 
ім. Федора МЕРШАВ-
ЦЕВА

Сергія ЗІНЧЕНКО, 
газета української 

діаспори в США 
«Свобода», число 52, 
26 грудня 2014 року.

На світлині: активіс-
ти Вячеслав СТРАННІК 
і підприємець Артур 
КУЗНЄЦОВ встанов-
люють інформаційний 
плакат.

Фото автора.

Й
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Газету друкує офсетним спосо-
бом 
КП«Криворізька друкарня»
Криворізької міської ради
 50050, м. Кривий Ріг, 
пр. Металургів, 28, 
тел. 90-63-35.
Обсяг-1 друкований аркуш.
Наклад-1000 примірників.
Замовлення №  287.

З цього вже видно масштабність під-
ходу «російських інвесторів» до справи: 
переманити професійних журналістів 
і змусити їх працювати проти України 
на безкоштовну кольорову щоденну га-
зету. Редакція «Вєстєй» стверджує, що 
тираж видання – 350 тисяч щодня. У 
Києві, Донецьку, Харкові, Одесі, Дніпро-
петровську, Кривому Розі, Маріуполі, 
Запоріжжі, Сімферополі, Севастополі 
газета поширюється безкоштовно. Ба 
більше – біля метро у Києві за нею регу-
лярно стоять черги. Досі в Україні жодна 
партія, жодна політична сила, жоден олі-
гарх, жодна громада не спромоглися на 
видання україномовної проукраїнської 
безкоштовної кольорової професійної 
газети. Про щоденну – взагалі і мови 
нема.

А росіяни розщедрилися. Щоправ-
да, з документів, котрі були знайдені 
в «Межигір’ї», з’ясувалося, що до фі-
нансування газети був причетний олі-
гарх Сергій КУРЧЕНКО. Однак після 
втечі ЯНУКОВИЧА Курченко теж зник з 
України, в травні його було оголошено 
у міжнародний розшук через підозри 
у відмиванні коштів, формуванні пер-
винного капіталу угруповання шляхом 
привласнення грошових коштів, майна 
клієнтів, а також фінансуванні сепара-
тизму на півдні та сході України. Однак 
КУРЧЕНКО втік, а газета «цвіте і пахне». 
Щоправда, в тому ж таки травні 2014 
року в редакції газети «Вести» відбувся 
обшук, а податкова міліція заблокувала 
рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та Ігоря 
ГУЖВИ, яким інкримінувалися фіктивне 
підприємництво, відмивання доходів та 
ухилення від сплати податків. Досудо-
вим розслідуванням встановлено, що 
на рахунок ТОВ «Вісті Мас-Медіа» від 
фіктивної фірми надійшли кошти у сумі 
93,6 мільйона гривень,  які потім були 
легалізовані. Але от біда – вже в червні 
про згадані злочини раптом всі забули. 
Газета виходить і далі. Однак є одне ці-
каве «але».

Останнім часом газета трохи збавила 
оберти в політичному «цькуванні» Укра-
їни. Наголос з політики перемістився 
на суспільно-культурну тематику. Ніби, 
на перший погляд, все пристойно. Але 
деталі… Наприклад, як зауважує журна-
ліст Денис КАЗАНСЬКИЙ, у статті «До-
нецький аеропорт став фактором гео-
політики», автор кілька разів повторює 
кремлівську версію про те, що по центру 
Донецька стріляють з аеропорту, хоча 
доказів цьому немає ніяких, і навпаки, 
вже розібрали, що снаряди летіли з про-
тилежного від аеропорту боку, якщо су-
дити за кутом їх входження в асфальт.

В статтях про війну цитуються не-
перевірені джерела, версії російської 
пропаганди подаються як «альтер-
нативне джерело інформації», до-
нецького терориста Олександра 
ЗАХАРЧЕНКА поважно називають 
«Главою ДНР» (саме так – з великої 
літери), ну, і так далі. І все це – на 
фоні доволі цікавих матеріалів про 
освіту, культуру, медицину, еконо-
міку. Читача «чіпляють» на корисну 
і цікаву інформацію – а вже з нею 
«доважують» точку зору Кремля або 
ж проросійських терористів зі Сходу 
– ніби так і має бути.

Якби щось подібне відбувалося в 
Росії – газету б закрили за підтримку 
тероризму ще до виходу першого 
номера. Принаймні, сайт «Кавказ-
центр», котрий висвітлює точку зору 
чеченських повстанців, був змуше-
ний ховати свій домен по всьому сві-
ту, а журналісти, матеріали котрих 
цей сайт передруковував, досі в Росії 
є небажаними гостями. В Україні ж 
газету «Вєсті» з її «альтернативною 
точкою зору» досі чемно терплять.

Радіо «Вєсті», яке належить тому ж 

ГУЖВІ, частенько запрошує цілком по-
важних людей, добрих експертів. Осо-
бливо тих, котрі не є дуже популярними 
у чинної влади. Люди йдуть на ефір, бо 
хочуть хоча б так донести інформацію 
до широкої аудиторії. А радіо, разом з 
думками експертів, потихеньку просо-
вує і свою цілком зрозумілу точку зору. 
Ще цікавішою є робота щоденної газе-
ти «Сегодня», котра належить холдин-
гу Ріната АХМЕТОВА «Систем Кепітал 
Менеджмент». Щоденний тираж газе-
ти – 155 тисяч примірників. Донедавна 
навіть середня ланка журналістського 
менеджменту газети вважала, що ви-
дання, попри критику української влади 
та антиукраїнські колонки відвертого і 
послідовного українофоба Олеся БУ-
ЗИНИ, у війні з Росією підтримує-таки 
Україну. І тут раптом Олесь БУЗИНА стає 
шеф-редактором газети. Хто не знає, 
БУЗИНА – це та людина, котра навіть 
Генпрокуратуру України (а ГПУ, як бачи-
мо, – дуже ліберальна структура) змуси-
ла визнати, що його творчість (зокрема, 
- книга «Вурдалак Тарас ШЕВЧЕНКО») 
розпалює міжнаціональну ворожнечу. 
Подейкують, що батько БУЗИНИ був 
офіцером 5-го (ідеологічного) управ-
ління КДБ УРСР. Сам Олесь БУЗИНА за-
являє, що «його кредо – повернення 
Російської імперії». Відтак з приходом 
у керівне крісло такого «цінного спеціа-
ліста» газета «Сегодня» почала активно 
вживати слово «Новороссия», а поряд 
з думками українських експертів дава-
ти «версії» експертів, котрі, за дивним 
збігом, збігаються з точкою зору Крем-
ля. Для прикладу, обстріл маршрутки 
під Волновахою подається за версією 
терористів (котрих газета по-доброму 
називає сепаратистами). Мовляв, авто-
бус стояв далеченько від зони ураження 
«граду», що спричинило версію, що це 
була, цитую, «провокація українських 
солдат, котрі скористалися обстрілом і 
підірвали біля автобуса міну, щоб звали-
ти наслідки на деенерівців». І все це – на 
фоні різних цікавих і навіть корисних но-
вин – від того, як виростити городину на 
балконі,  до особистого життя Ді КАПРІО 
та РІАННИ.

Тобто стратегія вимальовуєть-
ся доволі чітка: на важливі питан-
ня уваги не звертати, чимпоменше 
- політики, чимпобільше - цікавого і 
розважального. А в крихти політики 
– обов’язково хоч десь, та й всунути 
точку зору Кремля і терористів. Мов-
ляв, ми ж мусимо бути об’єктивними. 
І таким чином відверту брехню по-
дають як «альтернативне джерело 
інформації, яке має право на існуван-
ня». Незважаючи на те, що це «аль-
тернативне джерело» вже позбавило 
права на існування, а точніше кажучи 
– цинічно вбило кілька тисяч укра-
їнців.

Ще гірші справи – на українському те-
лебаченні. Відразу після новин з фронту, 
трауру і похоронів українцям вмикають 
серіали про російських мєнтів, військо-
вих і бандитів. Ліпше би вже «Рабиню 
Ізауру» пустили. А так в людини, в ко-
трої цілий день в хаті працює телевізор, 
мусить або когнітивний дисонанс по-
чатися, або мізки логіку вимкнуть. Тут 
от репортажі з війни з Росією – а тут вже 
кіно про героїчних російських військо-
вих. І як би людина не хотіла, але для 
мізків серіал буде більш достовірним 
джерелом інформації, ніж новини. Хоча 
б тому, що в серіалі російська точка зору 
втовкмачується «тихою сапою», і не пря-
мим текстом – а зображенням вчинків 
і життєвих ситуацій, з яких мозок вже 
«сам» робить висновки. Тобто людина 
поволі адаптується до російської про-
паганди, і те, що здавалося б дивним 
людині, котра не має такого постійного 
джерела інформації, для неї вже є більш-
менш помірним. Все точнісінько так, як 
у всім відомій байці про те, як зварили 

жабу – воду підігрівали потроху, жабі 
було ліньки вистрибувати, вона споді-
валася адаптуватися… «Розважайлів-
ка» відсовує важливі питання на задній 
план – а тоді раптом виявляється, що 
виробники «розважайлівки» привозять 
у твою країну «гради» і починають з них 
стріляти… 

І навіть «гради» не можуть змусити 
українське суспільство таки нарешті взя-
тися за ті «засоби масової одурманіза-
ції». Всі тільки ходять і бідкаються. Мов-
ляв, он закриють «Вєсті» – а що ж люди 
читати будуть? Та й взагалі – як їх за-
крити, адже навіть ГПУ не може зловити 
ті газети на антиукраїнській пропаганді? 
Ніби та пропаганда є, а ніби й немає…
Тим часом відомі медіа-експерти криком 
і ґвалтом закликають владу дозволити 
рекламувати в ЗМІ алкоголь, тютюн і 
ліки, що не вимагають рецептів - аби, 
мовляв, ЗМІ вижили в час війни і кризи. 
Панове, вам мало того, що й так кількість 
громадян в Україні через війну і еконо-
мічну кризу зменшується, то ви хочете 
ще й своєю рекламою читачів догроби-
ти? І чомусь жодному «медіаексперту» 
не приходять у голову прості і банальні 
речі. Що для того, щоб громада була 
морально здоровою, їй необхідні якісні 
ЗМІ. Тому бізнесмени, які насамперед 
зацікавлені в тому, щоб громада була 
морально здоровою, повинні ці якісні 
ЗМІ підтримувати. І думати, куди давати 
рекламу. Бо, як доводить новітня історія 
України, на окупованих землях бізнесу 
не побудуєш. 

Якби на Донбасі були якісні ЗМІ, 
а не «розважайлівка» з російською 
пропагандою, російським ФСБшни-
кам не було б за що вчепитися, їх би 
здали в СБУ на другий день роботи. І 
бабусі не стояли б із плакатами «ПУ-
ТИН, введи войска». І тих ФСБшнків, 
які намагалися за бабусь ховатися, 
самі  бабусі і скрутили б, ще й до мілі-
ції  дотягли б.

Реклама в якісних ЗМІ – це не тільки 
спосіб популяризації свого товару, це 
ще й підтримка здорового морального 
духу громади, вміння громади твере-
зо мислити і оцінювати ситуацію. І це є 
найліпший спосіб захистити свій бізнес 
і найкраща стратегія довготермінового 
інвестування грошей. Коли рекламо-
давець вкладає свої кошти в «розва-
жайлівку» – так, він отримає прибуток 
в короткотерміновій перспективі. Але 
громада, котра звикла жити «розважай-
лівкою», не зможе захистити ні сама 
себе, ні своїх бізнесменів. Відтак і питан-
ня існування ЗМІ, котрі використовують 
російську пропаганду, теж порівняно 
просте: перекрити потік фінансування 
з Росії, а в Україні – тиснути на місцевих 
рекламодавців, котрі своїми грішми ці  
ЗМІ підтримують.

З подібними проблемами свого 
часу мусіла давати раду Литва, і от 
що радять українцям литовські спе-
ціалісти: 

«Як інструмент пропаганди, Ро-

сія намагалася перебрехати істо-
рію Литви. Навіть про події 13 січня 
1991 року, коли сталася «кривава 
неділя», російські пропагандисти 
нам же розповідали, що це литов-
ці самі своїх розстріляли. Я вже не 
кажу про те, що, мовляв, в 1940 році 
ми самі попросилися у СТАЛІНА в 
Радянський Союз. Але ми почали на 
це реагувати... На грубу пропаганду 
ми реагували грубо: закривали їхні 
канали. Отримали від європейських 
організацій чимало обурень, мовляв, 
це зазіхання на свободу слова. Ні, 
друзі, пропаганда – це не свобода 
слова. Але це лише видима вершина 
айсберга інструмента пропаганди. 
Це той шматок, який ми бачимо, і з 
яким боремося. Але ж є ще інші засо-
би. Кремль воює за наші голови не лише 
відкрито, а й через наші ж корупційні 
канали. І це дуже велика загроза. Ска-
жу відверто, я не стільки боюся росій-
ської пропаганди на російських каналах, 
скільки такої ж інформації – на наших. А 
вони через громадські організації, по-
літичні партії активно знаходять литов-
ськомовні корупційні медіа. І співпра-
цюють із ними. А це – важче розпізнати. 
Наші спецслужби фіксували факти, коли 
немалі гроші для найрізноманітніших 
завдань та впливів з’являлися з Росії на 
наших каналах.

Інформаційна війна – це не лише війна 
проти Литви чи України. Більша пробле-
ма– атаки на західний світ. Чому більша? 
Бо вони, на відміну від нас, не можуть 
розпізнавати пропаганду, адже не мають 
на неї імунітету. І тим більше, - вони не мо-
жуть з нею боротися. Тому сьогодні треба 
говорити про глобальну інформаційну ві-
йну. Литва на європейському рівні вима-
гає переглянути стратегію інформаційної 
безпеки Європи. Зокрема, - ми просимо 
ЄС чітко розрізняти свободу інформації 
та пропаганду. Ми повинні спільно по-
турбуватися про те, як, очистивши наші з 
вами голови від пропаганди, боротися з 
цим злом у глобальних масштабах», – роз-
повідає в інтерв’ю газеті «День» депутат 
Сейму Литви, екс-прем’єр-міністр Литви 
Андрюс КУБІЛІУС..

І тут ми доходимо до найважливішої 
проблеми: зараз Росія активно взялася 
за інформаційну атаку на західний світ, 
і зокрема, – на українську діаспору. За 
вже відомою стратегією, намагатимуть-
ся відвертати увагу від війни в Україні на 
«розважайлівку», використовуватимуть 
авторитетних українських громадян, 
котрі втомилися від війни, або ж зага-
лом мають точку зору «та навіщо мені 
той Донбас, най забирають, держава 
не збідніє». А коли аудиторія звикне, 
– дивись, можуть і про «Новоросію» по-
чати… Тому як би не хотілося забути про 
війну, – не маємо права. Хоч як би ми не 
втомилися, але ми мусимо підтримати 
Україну. Без допомоги української діа-
спори, Литви, Естонії, Польщі, всіх, хто 
має імунітет до російської пропаганди, 
у цій війні не переможеш. Мусимо згур-
туватися і дати відсіч ворогу. На карті не 
тільки Україна – а й ціла планета. Мусимо 
триматися. І мусимо пильно зважати на 
те, що ми дивимося, слухаємо, читаємо. 
Мусимо уважно ставитися до того, кого 
ми підтримуємо своєю увагою, своєю 
рекламою, своїми матеріалами. Ворог 
хитрий і наполегливий. І якщо економіч-
на криза в Росії поглиблюватиметься, то 
цілком можливо, що не тільки в Україні 
російські ЗМІ намагатимуться випро-
сити рекламні бюджети у підприємців. 
Тому потрібно бути дуже і дуже уважни-
ми:  щоб не вийшло, що «за наше жито 
нас же  і бито». Ворог – хитрий,  але ми 
маємо багатий досвід. Тож будьмо пиль-
ні – і разом переможемо.
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